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Förord 

När jag nu sätter punkt för detta avhandlingsprojekt är det med en blandning av 
visst vemod och enorm glädje. Att skriva en avhandling kräver att arbete utförs 
såväl i ensamhet som i gemenskap. Jag vill här rikta ett flertal tack till alla de 
personer som gjort detta projekt möjligt.  
Absolut främst vill jag tacka de barn och föräldrar som givit mig det stora 
förtroendet att få ta del av sina liv. Utan er hade inte denna avhandling varit 
möjlig! Ett stort tack riktas också till barnens stödpersoner på skolorna som så 
generöst låtit mig följa sina arbetsdagar. Ett stort innerligt tack riktas också till 
den personal på syncentralerna som givmilt delat med sig av sin kunskap i den 
vardagsnära praktiken. Ni har tagit emot mig som den intresserade person jag 
var – men som besatt så liten kunskap om vad arbetet på syncentralen egentligen 
innebar. Jag vet mer nu. Till alla barn, föräldrar, assistenter, kompanjonlärare, 
anpassningslärare, synpedagoger och datatekniker, som har utgjort en del av 
min vardag under många år, riktas således här ett innerligt tack! Ni har delat 
mer er av era funderingar och erfarenheter och möjliggjort för mig att beskriva 
och analysera det arbete som ska utföras för att barn med grava 
synnedsättningar ska kunna ta sina datortekniska hjälpmedel i bruk. Också till 
syncentralens övriga personal - optiker, sekreterare, kuratorer, tillika med 
skolpersonal samt till ögonklinikens personal riktas ett varmt tack! Ni har 
välkomnat mig till era arbetsplatser och hjälpt mig att förstå mer. Jag är 
självfallet också ett stort tack skyldig alla de många andra personer som också 
tagit sig tid att låta mig genomföra observationer, intervjuer och samtal. 
Ett enormt stort tack går naturligtvis till mina två fantastiska handledare Kajsa 
Ellegård och Elisabet Cedersund. Med stort intresse, tilltro, engagemang, 
kunskap och analytisk förmåga har de tillsammans bidragit till att detta projekt 
kunnat genomföras. Kajsa Ellegård har varit min huvudhandledare – och som 
sådan den allra bästa man kan ha. Utan hennes aldrig sinande stöd, kreativitet, 
uppmuntran, kloka kommentarer, krav på preciseringar, oövervinneliga 
entusiasm, alltid öppna dörr och praktiska hjälp hade detta projekt aldrig 
kunnat slutföras. Elisabet Cedersund har varit min utmärkta bihandledare och 
har med stor klokskap, många insiktsfulla, nyanserade och eftertänksamma 
kommentarer väsentligt bidragit till avhandlingens framåtskridande. Kajsa och 
Elisabet! Tillsammans har ni hjälpt mig att analysera materialet utifrån fler 
ingångar än jag först trodde var möjligt. Det har varit en omtumlande resa och 
jag kommer att sakna våra handledarmöten. De var alltid fyllda av energi och 
lust till att skriva. En ytterligare bonus var att kakorna alltid var goda! Tack! 
Varmt tack riktas också till Cecilia Kjellman som var opponent vid mitt 
slutseminarium. Din noggranna läsning av mitt manus och dina kommentarer 



6 
 

gjorde att jag fick ork att göra även det där allra sista. Tack för uppmuntrande 
ord! Gunilla Halldén, Jan-Erik Hagberg och Vasilis Galis utgjorde min 
slutseminariekommitté. Era kommentarer och konstruktiva förslag har gjort att 
min avhandlig är väsentligt mycket bättre än vad den varit utan er hjälp. Tack 
för det! 
Maria Sundkvist erbjöd sig att läsa och kommentera hela manuset. Jag är 
synnerligen tacksam för det! Även Sabrina Thelander, Elin Wihlborg, Lotta 
Holme och Ulla Kroksmark har, i olika omgångar, läst och kommenterat mer 
eller mindre omfattande delar av manuset. Er intresserade läsning har 
identifierat svagheter i studien och tvingat mig att tänka igenom allt ytterligare 
en gång, att formulera om och stryka. Kort sagt – ni har bidragit till att föra 
processen framåt – och – åt avhandlingshållet.   
Inom Tema Teknik och social förändring finns flera forskargrupper. Min 
hemvist under dessa år har varit gruppen Teknik, Vardag Samhälle (TEVS), och 
manusversioner har vid flera tillfällen lagts fram i denna grupp. Deltagarna på 
våra, oftast väldigt livfulla och roliga, seminarier har på många sätt bidragit till 
att analysen av materialet fortskridit och utvecklats. Eva K. Törnkvist, Jenny 
Palm, Kristina Karlsson, Mats Bladh, Wiktoria Glad, Charlotta Isaksson har 
bidragit genom att läsa och kommentera texter. Även Helena Karresand, Dick 
Magnusson, Lina Alm Mäntyniemi, Maria Tengvard, Annelie Larson, Jessica 
Rahm och Josefin Thoresson har bidragit till denna inspirerande miljö. När vi så 
i höst gör vår ”vad gör vi nu – runda” kring bordet får jag äntligen säga 
någonting annat än: ”Jag skriver”. Särskilt tack riktas till Eva K Törnqvist för 
omtanke och handfast hjälp i många sammanhang. Du frågar: ”Vad kan jag 
göra?” – och menar det. Tack Eva! Även Jenny Palm, Kristina Karlsson, 
Wiktoria Glad och Charlotta Isaksson har genom sin energi, konstruktiva kritik 
och kloka råd fått arbetet med avhandlingen att gå lättare. Tack! Även Lennart 
Sturesson har genom sin läsning av utkast och manus på många sätt bidragit till 
att analysen fortskridit. TEVS föregicks av forskargruppen Människa, IT och 
Samhälle (MITS) ledd av Lars Ingelstam och Kajsa Ellegård. Lars Ingelstam har 
med sitt kritiskt granskande öga, välformulerade och underfundiga konstruktiva 
kommentarer varit ett stort stöd i de inledande faserna av avhandlingsarbetet. 
Varmt tack!   
Mitt arbete på Tema T skulle verkligen inte vara detsamma om inte Christina 
Lärkner, Eva Danielsson, John (Ian) Dickson eller Åke Sundqvist funnits. ”Ja, 
visst – det fixar vi!” svarar ni alltid när jag ringer. Tusen tack för all hjälp, 
tålamod och lugn i kritiska situationer! Förutom blixtsnabb hjälp, vad det än 
har gällt, har många glada skratt verkligen både underlättat skrivarbetet och 
förgyllt vardagen. Micke Brandt ansvarar för mycket praktiskt i Tema-huset och 
har bland annat idogt sett till att nödvändig kontorsutrustning funnits 
tillgänglig. Inte minst har ett betydande antal post-it lappar behövts, när jag vid 
olika analysrundor, krupit runt på golvet för att klistra begrepp och intervjucitat 
på stora pappersark.  
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En varmt och innerligt tack riktas också till Marita Wiktorsson. Din omtanke, 
råd och dåd har varit helt ovärderliga under denna tid. Du, nu är det gjort! 
Oändligt mycket tack för allt! 
Christina Brage från vårt universitetsbibliotek har gjort en betydande insats 
genom att hjälpa mig att kontrollera referenser. Med stort lugn guidade du mig 
igenom detta snåriga fält. Varmt tack! Din visualisation av ”cinq tranches de 
jambon” måste väl ändå också gå till historien!  
Dennis Netzell på Liu-tryck har med varsam hand lotsat fler än en stressad 
doktorand genom de sista stegen inför en färdig bok. Med tålamod och lugn har 
du styrt mig igenom dessa viktiga slutmoment och du kunnat möta både min 
glädje och skräck inför att lämna ifrån mig mitt manus. Det har också betytt 
oerhört mycket för mig att du lagt energi och tid på att ge boken en så vacker 
form. Stort tack Dennis! Stort tack riktas även Frida Bergkvist, Veronika 
Bjurman, Rasmus Columbus, Alain Lengyel, Jennie Lindholm, Jenny Wallin, 
och Marie Wenngren, alla studenter på Grafisk design och kommunikation vid 
Linköpings universitet, för de fina illustrationerna och det fina omslaget. Tack 
alla ni för inspirerande samtal om form och färg och för att ni stod ut med min 
allt mer förvirrade e-post.  
Delar av sommaren 2008 tillbringade jag i Österlenrummet på Simrishamns 
bibliotek. Jag är stort tack skyldig till den snälla och omtänksamma personalen 
som möjliggjorde att jag under några veckors tid kunde arbeta ostört. Ni tog 
mig också med på kaffestunder och, i form av lån av läslampa, bringade ni ljus 
över min avhandling. Tack för er värme och omtanke! 
Ett speciellt stort tack riktas till vännen Sabrina Thelander. Tack snälla du för 
allt stöd, skratt, uppmuntrande kommentarer, noggranna läsning, promenader, 
luncher och middagar. Dina ständiga upprepningar av ”i förhållande till vad?” 
har drivit analysen framåt. Min tacksamhet är stor! Jag rodde, typ! Magdalena 
Hillström tackas för gott kamratskap och ständig uppmuntran! Elin Wihlborg 
tackas för all konstruktiv hjälp under åren. Mycken omtanke, vänskap, gott 
kaffe och inspirerande samtal har du stått för under årens lopp. Tusen tack för 
detta Elin! Min barndomsvän Johanna Rosengren tackas inte minst för 
uppmuntrande energiladdade vykort när jag som bäst behövde det! Tack för 
härlig vänskap!  Randi Jerndal, min tvillingsjäl! Tänk nu är detta klart. Din 
trofasta vänskap, ständiga telefonsamtal, uppmuntran och kloka råd har hjälpt 
mig att hålla fokus, även i livet utanför avhandlingen. Tack. ”Det blir bra!”. 
Denna bok dediceras till min mamma och pappa, Anita och Bertil Åström, de 
två mest omtänksamma och generösa personer jag någonsin träffat. Pappa, med 
stor saknad tänker jag på dig. Jag vill att du ska veta att denna tid långt ifrån 
har använts för att ”kalibrera adiaforerna”! Du skulle ha varit med oss nu! 
Mamma – vad ska jag säga?! Ordet tack kommer aldrig att någonsin kunna 
täcka in allt du har gjort för mig under denna tid. För att jag under det sista året 
skulle få ro och möjlighet att sitta kvar på jobbet under långa kvällar, sena 
nätter och helger kom du, likt en räddande ängel, åkande till Linköping. I trygg 
förvissning om att mina barn haft det alldeles förträffligt bra, har jag därför 
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kunnat slutföra detta avhandlingsarbete. Att du varit hos oss så mycket under 
den senaste tiden har inneburit att du nödgats försaka ditt eget hem, övriga 
barn, släkt, vänner och intressen. Jag är dig innerligt tacksam för detta. Förutom 
att du tagit hand om det mesta av det rent praktiska i hemmet, har jag i dig 
funnit en utmärkt korrekturläsare, som med stor pricksäkerhet slagit ner på 
såväl stavfel, som konstiga uttryck och logiska skutt! Vid det här laget känns det 
som du har läst mitt manus fler gånger än jag själv har gjort. De fel som ändå 
finns faller helt och hållet på mig själv. Oändligt mycket tack för allt mamma! 
Nu får du åka till Brantevik! 
Jag är också ett stort tack skyldig till mina systrar Agneta, Heléne och Anne med 
familjer som troget ställt upp med glada tillrop, gästfrihet under sommar-, påsk, 
jul- och nyårshelger och ordnandet av tummelplatser för barnen tillsammans 
med sina kusiner. Ni är mina vapendragare i vått och torrt. Jag är oändligt glad 
över att ni finns i mitt liv!  
Och så: Erik och Axel – älskade barn! Under den senaste tiden har vi alla haft 
nedräkning inför att ”mamma skulle bli klar med sig bok”. På teckningen jag 
fick av er i samband med mitt slutseminarium lyser en stor sol över en kvinna 
som leende håller upp en bok och som ropar: ”Tjoho!”. Så känns det nu. Tjoho! 
Nu kan jag sjunga sången som vi så länge har pratat om: ”… Jag tror jag frågar 
barna’ mina, om dom vill dansa vals med mig för att fira att boken är klar”. Det 
är den nu. Får jag lov? 
 
 
Linköping, juli 2009 
Eva Åström 
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Kapitel 1  

Studiens sammanhang, motiv och inriktning 

Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik1 framhålls 
numera som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Nära 
förknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor 
(Statens institut för kommunikationsanalys 2007).2

Barn med synnedsättning lär sig använda datortekniska hjälpmedel såväl på 
syncentralen som i hemmet och skolan. Både syncentralen och skolan har, 
utifrån olika utgångspunkter, ett samhälleligt uppdrag att ge barn med grav 
synnedsättning förutsättningar att skapa sig ett liv på lika villkor som andra. 
Avhandlingen behandlar frågan om hur barn med grav synnedsättning såväl får 
tillgång till, som kunskaper om, samt använder datortekniska hjälpmedel i sin 
vardag. Den process i vilken detta sker kallar jag förmedlingsprocessen.  

 Datorteknik antas göra det 
möjligt för personer med funktionsnedsättning att själva hantera sin vardag på 
ett sätt som tidigare krävde andras hjälp (Handikappinstitutet 1997). Tillgång 
till och användning av datortekniska hjälpmedel ställer dock krav på kunskap 
och ekonomiska resurser som den enskilde sällan har. Datortekniska hjälpmedel 
med nödvändig kringutrustning kan kosta över 100.000 kronor vilket är mycket 
mer än vad en medelinkomst medger. I Sverige erbjuds därför personer med 
vissa funktionsnedsättningar, bland andra personer med grav synnedsättning, 
möjlighet att med samhällets stöd få tillgång till och hjälp med att lära sig 
använda datortekniska hjälpmedel. För personer med synnedsättning sker detta 
på syncentraler, genom en förskrivningsprocess. 

1.1  Datortekniska hjälpmedel – en del av vardagen  
Datortekniska hjälpmedel kan fylla många funktioner i barns vardagsliv och ge 
dem möjlighet att söka information och kommunicera med andra, både på 
fritiden och i skolan. Tekniken möjliggör för barn med grav synedsättning att, 
precis som seende barn, anteckna i läroböcker, surfa på Internet, hålla sig à jour 
med sportresultat, läsa noter, skriva musik samt skicka e-post till bekanta runt 
om i världen.  
                                         
 
1 IT (informationsteknik) används här synonymt med IKT (informations- och kommunikationsteknik). 
2 Datortekniska hjälpmedel kan öka delaktigheten och det finns nationella politiska mål som stipulerar 
att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor (Prop 1999/2000:79). Den 
målsättningen kan relateras till FN-konventionen, som särskilt lyfter fram att det är samhällets ansvar 
att möjliggöra en sådan delaktighet (Ds 2008:23; Prop 2008/09:28).  
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För Bosse, en pojke i skolåldern, är datorn viktig i vardagen, vilket vi kan se i 
nedanstående utdrag ur hans ljudinspelade dagbok: 
 

En dag i Bosses vardag   
 
07.07   Går upp. Stänger av dagstidningen i maskinen.  
07.20  Går ut till taxin. 
07.37  Jag ska ha svenska, i grupp. Min assistent är med och jag ska 

använda datorn. 
08.44  Gick till bildlektionen på egen hand. Jag gick nerför 

korridoren, gjorde en 90-graders sväng, gick nerför en trappa 
och sedan rakt fram. 

09.49 Sitter på bänk och väntar. Jag ska ha tyska och jag ska 
använda datorn.  

11.20 Lunchrast. Min lärare ska äta med mig. Hon hämtar mat åt 
mig. 

11.57 Jag ska ha matte och ska använda datorn. Jag har ingen 
assistent så jag får klara mig själv.  

12.48  Matten är slut och jag gjorde ett jättesvårt tal. Min assistent 
ska lägga in min läxa i tyska på diskett till mig.  

14.20  Ska åka hem i taxi. 
14.25  Är hemma. Väntar på att min kompis Anton ska ringa. 
14.37  Går till Anton. 
15.35 Går ut på promenad med Anton. ”Farao - jag gick in i ett 

träd!” 
17.10 Är tillbaka hos Anton och vi har tittat på tjejer i skolkatalogen. 
17.59  Jag går hem. Anton följde mig i snön. 
18.28  Jag ska skriva anteckningar på datorn. 
18.51  Jag har kört dataspel. Ska lyssna på musik i mitt rum. 
19.00  Jag ska titta på hockeymatch på TV tillsammans med pappa. 
19.14  Skriver anteckningar på datorn igen. 
19.41  Röjt undan lite på mitt skivbord. Jag satte i dagstidningen i 

maskinen.  
20.56  Jag ser mer på hockeymatchen. 
21.10  Jag ska skriva fler anteckningar på datorn. 
21.39  Stänger av datorn. 
22.01 Jag ska sätta igång CD-spelaren i mitt rum och släcka i 

fönstret. God natt! 
Bosse har en grav synnedsättning och använder ofta datortekniska hjälpmedel 
för att läsa och skriva. Dagboken är från en vanlig skoldag och datorn förefaller 
vara en väsentlig del av Bosses vardag såväl i skolan som hemma. Vid 
genomläsningen av dagboken ser användningen av den datortekniska 
utrustningen relativt oproblematisk ut. Men så enkelt är det inte alltid och i 
denna avhandling ska jag på ett generellt plan diskutera och analysera frågor om 
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hur datortekniska hjälpmedel kommer in i vardagen för barn med grav 
synnedsättning. 
Kommunerna, skolan och enskilda lärare har ett gemensamt ansvar för att 
möjliggöra för barn med synnedsättning att kunna ta del av undervisningen. 
Begreppet ”en skola för alla” (Skolverket 2000; Skolverket 2005:270) måste 
därför ses i förhållande till hur kraven på inkludering möts och hur mål och 
planering av skolans verksamhet avspeglas i skolbarnens vardag (Skolverket 
2006). Skolan utgör således ett område där den övergripande samhälleliga 
ambitionen om ett liv på lika villkor konkretiseras.  
För att underlätta för barnen att delta i och tillgodogöra sig undervisningen i 
skolan har de ofta tillgång till en särskild stödperson.3

Förmedlingsprocessen involverar många personer och organisationer. Olika 
rationaliteter ställs emot varandra när professionellt verksamma från landsting 
och kommuner tillsammans med föräldrar ska möjliggöra för barnen att ta 
tekniken i bruk. Hur teknik förmedlas och vilka implikationer denna process får 
för barnens möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor är således en 
angelägen fråga. 

 Föräldrar, lärare och 
stödpersoner i skolan har olika förutsättningar att stötta barnen i deras 
tillägnande och användning av de tekniska hjälpmedel de får genom 
syncentralen. På grund av komplexiteten i de speciella teknikanpassningar som 
måste göras på barnens datorer är det svårt för kamrater och andra lite allmänt 
datorkunniga att hjälpa till när problem uppstår med barnens datortekniska 
hjälpmedel. Därför är det särskilt angeläget att studera hur användningen av den 
förskrivna tekniska utrustningen möjliggörs i skolan och i hemmen.  

De första åren på 2000-talet var en tidsperiod som innebar stora förändringar 
med avseende på spridning och användning av informations- och 
kommunikationsteknik. Den första IT-generationen bland personer med 
synnedsättningar växte upp och perioden innebar en brytningstid för 
syncentralerna men också för skolan och hemmen vad avser tillgång till och 
kunskap om datortekniska hjälpmedel. Mina empiriska studier genomfördes 
åren 2000–2004. Den allmänna utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknik, både vad avser användningsområden och tekniken i sig, 
har varit mycket kraftig sedan dess, och tekniken är numera ett självklart 
redskap i många sammanhang. Utvecklingen medför att en del av den tekniska 
utrustning avhandlingen handlar om till viss del är föråldrad. De vardagliga 
sammanhang som tekniken används i, och de förutsättningar som 
organisationer och individer arbetar under för att möjliggöra för barn med 
synnedsättning att använda datortekniska hjälpmedel har dock, på ett 
övergripande plan, fortfarande en liknande utformning.  
Teknik presenteras ofta som en lösning på problem (Roulstone 1998), något 
som även förekommer när datortekniska hjälpmedel för barn med 

                                         
 
3 Särskilda stödpersoner i skolan utgörs av assistenter och kompanjonlärare. 
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synnedsättningar diskuteras. Såväl föräldrar som professionellt verksamma inom 
syncentraler och skola uttrycker stora förhoppningar om att tekniken ska kunna 
kompensera nedsatta funktioner för barnet. Jag menar att samtidigt som 
samhällets och skolans struktur och organisation ska anpassas och ordnas så att 
alla barn kan vara delaktiga, ställs också stora krav på att det enskilda barnet 
ska ta till sig och använda datortekniken som ett hjälpmedel i vardagen.  

1.2  Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med denna avhandling är att visa hur barn med grav synnedsättning får 
tillgång till och använder datortekniska hjälpmedel. Frågor som ställs är: 
Samordnas syncentralens, skolans och hemmets verksamhet i 
förmedlingsprocessen – och i så fall hur? Vilka problem eller dilemman kan 
uppstå och hur hanteras dessa av de inblandade? Vilka konsekvenser får det för 
barnets vardag? 
Jag kommer att besvara dessa frågor genom att studera förmedlingsprocessen 
utifrån hur datortekniska hjälpmedel förskrivs och hur barnen, med hjälp av 
olika stödpersoner, tillägnar sig kunskap om och använder erbjudna verktyg i 
vardagen. Begreppet förmedling av teknik består således av två delar: Den första 
delen avser förskrivningen av hjälpmedel. Den andra delen avser vad som 
händer när barn med grav synnedsättning, med hjälp av stödpersoner, ska lära 
sig att använda, och använder tekniken, framförallt i skolan och i hemmet. Med 
stödpersoner menas föräldrar och kompanjonlärare respektive assistenter på 
skolorna samt yrkesverksamma på syncentralerna. 
Analysen fokuserar, med en tidsgeografisk ansats, interaktionen mellan 
människor, samt mellan teknik och människor i hemmet, skolan och på 
syncentralen. Förskrivning av teknik sker på syncentraler, medan användningen 
företrädesvis sker i andra organisationer och sammanhang. I förmedlingen har 
en mängd personer med olika uppdrag ansvar för att tillhandahålla och 
möjliggöra användning av teknik. Förmedlingen innebär inte att teknik överförs 
mellan en givare och en passiv mottagare utan att alla inblandade är delaktiga i 
att göra datortekniken till ett användbart hjälpmedel i vardagen. 
Några begreppsliga tydliggöranden bör göras. I denna avhandling fokuseras 
barn med grav synnedsättning. Med grav synnedsättning menas att barnen i 
första hand använder punktskrift och tal för att läsa. Med begreppet 
funktionsnedsättning menas ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga” (Socialstyrelsens Termbank 2009).4

                                         
 
4 Socialstyrelsen menar att en funktionsnedsättning kan ”uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd 
eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av 
bestående eller av övergående natur.” (Socialstyrelsens Termbank 2009). Med funktionshinder menas 
”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.” 
(Socialstyrelsens Termbank 2009). Socialstyrelsen ger exempel på begränsningar som: ”svårigheter att 
klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och 
kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande 
tillgänglighet i omgivningen.” (Socialstyrelsens Termbank 2009). 

 Enligt Förenta 
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Nationernas barnkonvention definieras barn som personer under 18 år 
(Brunnberg 2007:24).5

1.3  Disposition 

 När jag använder begreppet barn avser jag de barn med 
grav synnedsättning som ingår i studien. I de fall där jag gör jämförelser med 
andra barn preciseras detta. Även om barnen intar en mycket viktig roll i denna 
avhandling är det dock inte de som står i fokus för analysen, utan den process i 
vilken de får tillgång till och använder datortekniska hjälpmedel, det vill säga 
förmedlingsprocessen.  

Avhandlingen innehåller åtta kapitel. I detta inledande kapitel har jag 
presenterat studiens motiv och inriktning, syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. I det andra kapitlet presenteras studiens teoretiska 
utgångspunkter och perspektiv samt de begrepp som valts för att analysera 
materialet. Det tredje kapitlet beskriver studiens genomförande, metod och 
material. Där redogör jag för och reflekterar över mitt val av metoder samt 
resonerar kring mitt tillvägagångssätt vid analyser av materialet. 
Därefter följer två kapitel i vilka jag analyserar hur förmedlingen av 
datortekniska hjälpmedel går till, först med avseende på förskrivning, och sedan 
med avseende på barnens tillägnande och användning av tekniken i vardagen. 
Framställningen berör således förmedlingens båda sidor. I kapitel fyra visar jag 
hur barnen får tillgång till datortekniska hjälpmedel genom förskrivning på 
syncentraler. I det femte kapitlet visar jag hur barnen, via stödpersoner i skolan 
och i hemmet, tillägnar sig och använder tekniken.  
I kapitel sex visas hur förmedlingen av datortekniska hjälpmedel kan relateras 
till genomförandet av tre centrala projekt. Under förmedlingens gång gör de 
inblandade personerna avvägningar med avseende på vilket projekt de ska 
stödja vid olika tillfällen. I kapitlet ges exempel på vad dessa projekt kan 
innebära och hur personerna resonerar omkring dem. I kapitel sju illustreras, 
genom analys av utvalda situationer, hur förmedlingen av datortekniska 
hjälpmedel genomförs i praktiken och vilka val och avvägningar som måste 
göras av stödpersonerna för att hjälpmedlen praktiskt ska kunna fungera i 
vardagen. I kapitel åtta, som är det avslutande kapitlet, ges en tidsgeografiskt 
grundad illustration över komplexiteten i förmedlingsprocessen. I kapitlet 
diskuteras studiens viktigaste slutsatser samt redovisas reflektioner om framtida 
forskning. 

                                         
 
5 Inom den ungdomsforskning som bedrivs inom EU definieras ungdomar som mellan 15–25 år. 
Habiliteringsverksamheten riktar sig vanligen till personer mellan 0-20 år (Bille & Olow 1999:217). 
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Kapitel 2 

Teoretisk bakgrund och analytiska redskap 

I detta kapitel visar jag först mina ingångar till forskningsområdet. Därefter 
redovisar jag hur jag har resonerat när jag valt den tidsgeografiska ansatsen som 
utgångspunkt för analysen. Efter detta redovisar jag min tolkning av 
tidsgeografin och de analytiska redskap jag valt.   

2.1 Ingångar till forskningsområdet 

Habilitering 
Barn med funktionsnedsättningar får stöd från samhället i form insatser som ska 
möjliggöra för dem att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. 
Dessa insatser benämns habilitering. Begreppet habilitering kommer av latinets 
habilis och betyder skicklig. Habilitering innebär därför i överförd bemärkelse 
att göra någon skicklig.6

” insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och 
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 
självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.”  (SOSFS 2008:20, 
sid 4). 

 Habilitering definieras som de  

Rehabilitering definieras som de 

”insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, 
utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa 
möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och 
ett aktivt deltagande i samhällslivet.” (SOSFS 2008:20, sid 4). 

Begreppet habilitering avser således barn, och rehabilitering avser vuxna 
personer. Habilitering avser barnets totala utveckling och ska erbjuda barnet att 
utvecklas för att som vuxen kunna ha ett bra vardagsliv. Habiliteringen har en 
helhetssyn på det enskilda barnet och familjen (Bille & Olow 1999:219). Råd, 

                                         
 
6 Det tycks finnas vissa olikheter i hur termen definieras. Carlhed (2007) översätter termen habilitering 
med att göra skicklig. Andra, bland andra, Bille & Olow (1999:217) översätter istället begreppet med att 
göra duglig. Även Kerz, Werner och Wesser (1995) definierar habile som duglig. Jag använder mig av 
innebörden, att göra skicklig, eftersom jag tycker att det ordet signalerar och åskådliggör habiliteringens 
avsikt och målsättning. 
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stöd och hjälp som erhålls riktas därför mot alla delar av barnens vardagsliv. 
Habiliteringens målsättning är att: 

”Arbeta för att individer med funktionshinder efter sina förutsättningar skall 
få ett gott liv genom att ge dem professionell rådgivning, stöd och behandling 
under barn- och ungdomsåren. Med ett gott liv menas en så hög grad av 
självständighet, självrespekt, självförtroende och självförsörjning som möjligt.” 
(Bille & Olow 1999:218). 

Habiliteringen bör betraktas i ett livslångt perspektiv vilket också medför att 
dess målsättning inte är statisk utan varierar utifrån barnets ålder (Bille & Olow 
1999:15). Verksamheten går över huvudmannagränser, och regleras av 
lagstiftning ”vars gränser kan vara flytande” (Larsson & Högberg 2003:11). 
Habiliteringen kan beskrivas som en ”tvärvetenskaplig arena” (Carlhed 
2007:16) där flera yrkesgrupper från olika kunskapsområden representeras. 
Habiliteringen bygger på medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala 
insatser som kombineras utifrån barnets behov. Utöver dessa ”fyra viktiga 
hörnstenar” för habiliteringen menar Bille och Olow att tekniska insatser kan 
betraktas som en femte hörnsten då dessa insatsers betydelse successivt ökar 
(Bille & Olow 1999:221). I denna studie betraktar jag habiliteringens tekniska 
insatser som centrala men, som kommer att visas, påverkar alla fem insatserna 
varandra. De konkurrerar om tid och utrymme i barnens vardag och relationen 
mellan dem får effekter på det sammantagna genomförandet av habiliteringen. 
Konsekvenser av detta kommer att analyseras längre fram i avhandlingen.7

Barn med synnedsättning får habiliteringsinsatser via syncentralerna.
   

8

Den definition av habilitering som gavs i början av detta kapitel avser den 
praktik och verksamhet som, i samspelet mellan barn, föräldrar och flera 
professionella, syftar till att underlätta det enskilda barnets situation 
(Gustafsson 2003:32; Carlhed 2007:23ff). Begreppet habilitering är dock i sig 
komplext och avser dessutom barnets egen process att utveckla sina förmågor 
och att förbättra sina förutsättningar till delaktighet i samhällslivet. Begreppet 
betecknar även själva organiseringen av habiliteringen, vilken erbjuder lokaler, 
och stöd och service vilka antas bidra till den enskilda individens egen 
habiliteringsprocess. 

 Denna 
studie handlar således om de synhabiliterande insatser som, på syncentralen, ges 
till barn med grav synnedsättning. Jag dröjer mig kvar vid det mer allmänna 
begreppet habilitering, då de resonemang som förts i forskning kring denna 
också är giltiga för, och kan appliceras på den typ av habiliteringsarbete som 
utförs på syncentralerna. 

                                         
 
7 Konsekvenserna för medicinska insatserna kommer jag dock inte att beröra, även om mycket av den 
rent organisatoriska indelningen och remitteringsgången baseras på medicinska hänsynstaganden och 
principer.  
8 Utöver de ovan nämnda kunskapsområdena finns också, vad avser habilitering inom synområdet, 
specifika kunskapsområden som oftamologi och optik (Hjälpmedelsinstitutet 2008b:25). 
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Det finns alltså en mångtydighet i det arbete som ska utföras inom 
barnhabiliteringen. Expertens roll (i detta fall personal från barnhabiliteringen) 
måste sättas in i ett ”komplext vardagssammanhang” (Larsson & Högberg 
2003:113). Britta Högberg (1996) har studerat barnhabiliteringen utifrån ett 
brett perspektiv och konstaterar bland annat att frånvaron av gemensamma 
föreställningar om vad habiliteringen ska åstadkomma utgör hinder för att nå 
resultat. Magnus Larsson (2001) analyserar habilitering utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv, i sin avhandling om hur stöd och service 
organiseras till barn med funktionshinder och deras familjer. Larsson studerar 
organiserandet av servicen som en ”komplex process, som sker i och genom 
skapandet av den konkreta servicen” (Larsson 2001:179). Carina Carlhed 
(2007) analyserar relationer och organisering vid habilitering. Hennes studie 
behandlar olika yrkens mobiliseringsprocesser och hur de positionerar sig mot 
varandra, och där aspekter av makt är centrala. Hon försöker förstå och 
förklara habiliteringen genom att likna den vid ”ett rum som i vissa avseenden 
liknar ett socialt rum” (Carlhed 2007:25), där olika praktiker från flera aktörers 
sida skapar nätverk och relationer till varandra. Beroende på utvecklingen 
rörande tekniska hjälpmedel menar Carlhed att det också är tänkbart att en 
utvidgning sker av ”habiliteringsrummet” (Carlhed 2007:25,336), till att även 
innefatta ett ”ett tekniskt rum” (Carlhed 2007:336). Karin Paulssons avhandling 
(1995) belyser organiseringen av omsorg i ljuset av individens behov och vilja, 
och hon sätter på ett konkret sätt också in tekniken i ett 
habiliteringssammanhang. Hon beskriver vad det inneburit för en grupp barn 
med neurosedynskador att växa upp på 1960- och 70-talen. Ambitionen är 
bland annt att fånga barnens perspektiv på habiliteringen och den process de var 
satta att medverka i. 
Flera studier pekar på att skillnader i organisation, kulturer och perspektiv 
mellan förskola, skola och habilitering gör att samarbete försvåras (se bland 
annat Melin 2000; Gustafsson 2003; Högberg & Nordström 2001). Maria 
Gustafsson (2003) finner till exempel i sin studie att samarbetet mellan så 
kallade elevhabiliteringsteam och skolan är bristfälligt, att gemensamma 
riktlinjer tycks vara svåra att etablera och att oklarhet råder kring 
ansvarsfördelningen mellan parterna. Organisationernas skilda uppdrag 
fungerar som en sorts vattendelare. Skolans fokusering på att tillgodose barnens 
pedagogiska behov, kan innebära att de kan tendera att ignorera de råd som ges 
från habiliteringen (Melin 2000). Härvidlag konstateras en diskrepans mellan 
habiliteringsrelaterade åtgärder i skolan och skolans övriga uppdrag att se till 
hela individen rörande formandet av normer, värderingar och demokratiska 
individer (Gustafsson 2003). Skolan utgör en del i barnets egen 
habiliteringsprocess genom att fungera som ett stöd för barnet, men skolan ska 
också utföra vissa insatser i processen (Gustafsson 2003:31ff). 
Habiliteringsarbetet bedrivs som ett lagarbete, där flera olika professioner 
samarbetar. Som ett led i detta finns relationer till skola och förskola. Forskare 
(bland andra Janson 1996; Söderquist Dunkers 2006; Janson, Nordström & 
Thunstam u.å.) har uppmärksammat hur barn med funktionshinder (bland 
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annat synnedsättningar) samarbetar med kamrater och hur de ges respektive tar 
sig tillträde till leksituationer i förskolan och i skolmiljön. Helena Hemmingsson 
(2002) uppmärksammar i sin avhandling assistenternas viktiga roll i skolan. 
Hon poängterar bland annat att stöd i skolan för elever med rörelsehinder ofta 
är inriktat på att underlätta inlärning, men att eleverna själva skulle ha 
föredragit att större fokus istället hade lagts på att öka deras möjlighet till social 
integration. Hon skriver: 

”Vidare uppmärksammas komplexiteten och dilemman vid val av stödåtgärder 
åt elever med rörelsehinder då stödinsatser i syfte att underlätta elevens 
delaktighet i skolan samtidigt kunde inverka negativt på en annan aspekt av 
elevens delaktighet.” (Hemmingsson 2002:62) 

Hemmingsson (2002:63) för fram att stöd i skolan måste betraktas i ett vidare 
socialt sammanhang och inte endast utifrån en enskild individ. Tankar om 
individen i samhället, assistenternas centrala roll samt nödvändigheten att göra 
avvägningar utgör också en väsentlig bas min avhandling. 

Från en individinriktad modell till en social modell 
Inom (re)habilitering fokuseras individen och utgångspunkten är att den 
enskilda personen har en funktionsnedsättning, och denna nedsättning ska 
överkommas med hjälp av olika insatser. Habilitering, oavsett om den utförs i 
syncentralens eller den övriga habiliteringens regi, baseras på ett biomedicinskt 
synsätt där barnet ska göras skickligt och kroppen ska, med hjälp av 
kompensatoriska tekniker och hjälpmedel, kompletteras och därmed 
kompensera för funktioner som är nedsatta. Detta individinriktade medicinskt 
baserade perspektiv har också under lång tid varit utgångspunkten i forskning 
om funktionshinder och funktionsnedsättning.  
Före 1980-talet var studier av funktionshinder och handikapp nästan helt 
uteslutande fokuserade på individen och utgick från en medicinsk ansats. Fokus 
låg på den enskilde individen och att dennes sjukdom eller skada ansågs 
innebära problem för personen (Barnes, Oliver & Barton 2002; Swain & French 
2008:2). Utgångspunkten var att den enskilde personens skada eller sjukdom 
skulle kunna botas eller förbättras genom medicinska åtgärder eller 
rehabilitering. Inom forskningen om funktionshinder har det under de senaste 
decennierna skett en förskjutning från denna individinriktade medicinska 
modell, där den personliga tragedi som funktionshindret antas medföra 
fokuserades, till den så kallade sociala modellen (Oliver 1996). I motsats till den 
individinriktade medicinska modellen betonar den sociala modellen samhällets 
övergripande sociala struktur och funktionshindrande organisering. I den sociala 
modellen9

                                         
 
9 Det som idag kallas för den sociala modellen har sin utgångspunkt i det politiska arbete som, från 
mitten av 1900-talet och framåt bedrevs genom organisationer av personer med funktionsnedsättningar, 
företrädesvis i Storbritannien. År 1976 antog UPIAS (the Union of the Physically Impaired Against 
Segregation) en omdefiniering av ‘impairment’ och ‘disability’. I UPIAS termer var det ”not our 

 fokuseras således samhällets organisation och de sociala strukturer 
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som utgör funktionshinder, snarare än den enskilde individens skada eller 
sjukdom.  
Den sociala modellen handlar inte om den personliga upplevelsen av 
funktionsnedsättningen (impairment) utan om den kollektiva erfarenheten av 
funktionshinder (disablement) (Oliver 2006:8). Den sociala modellen är ett 
verktyg med vars hjälp barriärer kan identifieras snarare än en teori (Oliver 
2006:11). Modellen negligerar inte förekomsten av skador och fysiska 
nedsättningar eller individens personliga erfarenheter, men dess fokus riktas mot 
att analysera vilka funktionshindrande (disabling) konsekvenser samhällets 
utformning och organisation får för personer som har funktionsnedsättningar 
(impairment). Mike Oliver uttrycker detta så här: 

“The social model was a way of getting us all to think about the things we had 
in common, the barriers we all faced. Of course, some of those barriers were 
impairment specific; for example, blind people might have information 
barriers, people with mobility restrictions have access barriers, deaf people 
communication barriers and so on.” (Oliver 2006:11) 

I analogi med detta förnekar inte den sociala modellens förespråkare att det 
finns behov av medicinska interventioner eller (re)habilitering. Däremot 
ifrågasätts ofta de professionellas roll i (re)habiliteringen. Förespråkarna för den 
sociala modellen sägs vara kritiska till  

”rehabilitering, som en på medicinsk kunskap baserad normaliseringspolitik. 
Den [rehabiliteringen – min kommentar] ses mer som ett uttryck för 
experternas maktanspråk och ambitioner än för brukarnas behov” (Lindqvist 
2007:53 baserat på Oliver 1996:103).  

Jag tolkar dock inte detta som att förespråkarna för den sociala modellen skulle 
förneka värdet av insatser från medicinskt håll eller rehabilitering. 
Förespråkarna för den sociala modellen menar dock att det är viktigt att visa på 
dessa insatsers begränsningar vad avser inkludering av personer med 
funktionsnedsättningar i ett samhälle som är uppbyggt kring en norm av 
personer utan funktionsnedsättningar (Colin Barnes, seminarium, Halmstad 12 
mars 2009). Möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att själva 
ha kontroll och kunna bestämma över sitt liv diskuteras bland annat av Finlay 
(1995) och Oliver (1995). Denna möjlighet har ofta varit kringskuren på grund 
av de professionellt verksammas dubbla roll som beslutsfattare och utvärderare 
av tjänster och hjälpmedel (Albrecht 1992). Colin Barnes hävdar att 
professionella många gånger utför saker som personer med funktionsnedsättning 

                                                                                                                               
 
impairments that were the main cause of our problems as disabled persons, but it was the way society 
responded to us as an oppressed minority”. (Oliver 2006:7). UPIAS definition innebar en distinktion 
mellan det biologiska och det sociala. Mike Olivers arbete med att använda dessa tankegångar i 
undervisning ledde 1981 fram till att han myntade begreppet ”the social model of disability”. För en 
grundlig genomgång av starten och den tidiga framväxten se bland andra Oliver (2006). 
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skulle kunna göra själva (seminarium, Halmstad, 12 mars 2009). Han menar att 
de professionella därtill utvecklat ett eget språk, och att det inte förefaller vara 
otroligt att de från tid till annan agerar utifrån ett egenintresse att bevara 
arbetstillfällen för sina yrkesgrupper. 
Det finns således en kluvenhet inför de professionellas och (re)habiliteringens 
organisation och åtgärder, vilket också tydliggörs i perspektivskiftet från den 
individinriktade till den sociala modellen.  
I denna framställning tar jag fasta på två modeller som, utifrån avhandlingens 
syfte, erbjuder relevanta kategoriseringsdimensioner. Framställningen tar därför 
sin utgångspunkt i å ena sidan den bio-medicinskt inriktade 
medicinska/individuella modellen och å andra sidan med sociala modellen. I 
Sverige har sedan länge handikappbegreppet givits en relativ innebörd. Det 
relativa handikappbegreppet syftar på att en skada eller sjukdom kan medföra 
ett funktionshinder, men att frågan om detta betraktas som ett handikapp eller 
inte är relativt (Lindqvist 2007:37). För utförligare sammanställningar av 
utvecklingen av begreppsapparaten, se bland andra Gustavsson & Szönyi 
(2004); Grönvik (2005) och Lindqvist (2007).  
I denna studie undersöks en praktik som har sina rötter i den individinriktade 
medicinska modellen (vårdkedjan) men som samtidigt verkar i en vardag där 
betydligt fler ställningstaganden än enbart det medicinska, ges stort utrymme 
(den sociala modellens inriktning på organisations- och strukturförändringar – 
rättigheter). Försök att skapa bryggor mellan de olika modellerna finns. 
Claes Nilholm (2007) tolkar och utvecklar det han benämner 
”dilemmaperspektivet” inom forskning om specialpedagogik (bland annat 
Nilholm 2007:61). Min tolkning av detta perspektiv är att det erbjuder 
intressanta möjligheter att studera områden där en pendlig mellan fokus på 
individen och dennes behov av kompenserande stöd, och fokus på de omgivande 
strukturerna och de förutsättningar som till exempel skolan förutsätts ge. Eva 
Melin (2007) har utvecklat en modell för hur interventioner inom habiliteringen 
för barn med rörelsehinder kan bedrivas, och är ett försök att kombinera den 
sociala och den medicinska modellen. Med modellen avser hon, tydligare än vad 
som annars är brukligt inom habiliteringen, låta barnet vara aktiv och vad hon 
kallar ”medreflektör i sin egen intervenering” (Melin 2007:59). Det finns således 
forskning som tar fasta på behovet av ett mångsidigt perspektiv dels för att 
kunna tillgodose behovet hos olika organisationer som är verksamma inom 
området, dels för att möta individen. Min avhandling tar också, utifrån en 
tidsgeografisk ansats, utgångspunkt i denna sammanförande ambition. 
För att kunna åstadkomma en avsedd förändring i habiliteringen måste 
samarbete och samverkan åstadkommas mellan individer och organisationer. 
Habiliteringschef Carina Hjelm säger i förordet till Högberg och Nordström 
(2001) att samverkan ska åstadkommas både mellan institutioner och 
yrkesutövare. Dessutom ska denna samverkan ske i mötet mellan en 
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”verksamhetsvärld” och en ”familjevärld”.10

Givet syftet med studien anser jag att det är av stor vikt att barnens egna röster 
kommer till tals i undersökningen. Forskning om barn visar stor bredd både vad 
avser ämnesområden och val av metoder (Bäck-Wiklund & Lundström 
2001:15). Jag är intresserad av barnens erfarenheter i vardagen. I avhandlingen 
hörs även många vuxnas röster när de talar om barnen. Bäck-Wiklund och 
Lundström (2001:45) refererar till Morgan (1996)

 De yrkesverksamma inom 
habiliteringen har en professionell kunskap om barn och lutar sig på sin 
specialistkunskap. Föräldrarna å andra sidan har en djup kunskap om just sina 
egna barn. Skillnaden i perspektiv har av Högberg och Nordström (2001:5) 
beskrivits som ”skillnaden mellan levd erfarenhet och observerad erfarenhet”, 
och att denna skillnad kan karakteriseras som ”skillnaden mellan att veta och 
att ana” (Högberg 1996:258). 

11

Hemmet kan betraktas som den mest grundläggande platsen för alla barn – 
alltså även för barn med synnedsättning. I hemmet skaffar sig barnet 
baskunskaper om livet, och det är där som självkänsla och självförtroende 
grundläggs. Hemmet är den plats där föräldrar och barn skapar ordning utifrån 
de strategier som väljs för att genomföra sina livsprojekt. Föräldrar och barn 
undersöker hur de kan skapa möjligheter, genom att bland annat lära känna 
sina egna restriktioner, och se till att de negativa följderna av dessa kan göras så 
små som möjligt. Utifrån det som tidigare konstaterats om habiliteringens 
mångtydighet och strävan efter att förena såväl yrkesverksamma inom 
habiliteringen, skolpersonal, föräldrar och barn framstår hemmet därför som en 
central plats i den vardag där förmedlingen av datortekniska hjälpmedel utförs. 

 som talar om ”family 
practices” och detta implicerar aktiviteter och gemensamma projekt för familjen. 
Familjer studeras också av Marie Gustavsson Holmström (2002) som i sin 
avhandling belyser tankar kring föräldraskap utifrån familjer där den ena 
partnern har en funktionsnedsättning. 

Ahrne (1994) menar att familjer såväl som företag, frivilliga organisationer och 
stater är att betrakta som organisationer. I analogi med denna definition 
betraktar jag i denna studie hemmet där familjen lever sina liv, som en 
organisation. 12

                                         
 
10 Det är i linje med detta som jag i denna avhandling också betraktar familjen (representerad av 
begreppet hemmet) som en organisation. 

 I föreliggande studie betraktas alltså såväl syncentralen, som 
skolan och hemmet som organisationer och de är lokaliserade på olika platser. 

11 Morgan, D (1996) Family connections. An introduction to family studies. Cambridge: Polity Press. 
12 Även Chester Barnard (1968:4-5) använder begreppet organisation om familjer. För ett utförligare 
resonemang hänvisar Ahrne (1994:58) till Randall Collins och  Scott Coltrane (1991) Sociology of 
Marriage and the Family: Gender, Love and Property. 3rd edn. Chicago:Nelson Hall Publishers, som 
diskuterar runt begreppet ”property theory of the family”, där några av grunddragen utgörs av att 
familjen betraktas som en ekonomisk enhet och att rätten till arv upprätthålls. Enligt Ahrne (1994:58) 
fångar detta resonemang grunderna kring familjen som organisation.  
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Informations- och kommunikationsteknik i skolan 
Den, ovan nämnda, korrigerande och kompensatoriska synen på hjälpmedel och 
tekniska lösningar framträder i resonemangen kring informations- och 
kommunikationsteknikens förmodade fördelar för skolbarn med 
funktionsnedsättningar. Under början av 1990-talet betonades särskilt 
kopplingen mellan datoranvändning i skolan och funktionshinder. Bland annat 
citeras Ulla Riis13

”Datatekniken är ett tillskott i de handikappade elevernas tekniska och 
pedagogiska hjälpmedelsarsenal vars betydelse knappast kan överskattas”. 
(Riis 1991:75-76 i Jedeskog 1998:85).  

 i Gunilla Jedeskog (1998) så här: 

Förhoppningar sattes till informations- och kommunikationstekniken och 
Dalin14

”Datatekniken väcker förhoppningar om att den ska kunna bidra till att 
skolan reformeras på en rad områden till exempel genom en mer relevant 
yrkesutbildning och ett rikare liv för elever med funktionshinder” (Dalin 1994 
i Jedeskog 1998:53).  

 citeras i Jedeskog (1998) på detta sätt:  

Nissen, Riis och Samuelsson (2000) påpekar dock att retoriken och 
fokuseringen på att det är de svagare eleverna som är de stora vinnarna av 
användningen av informations- och kommunikationsteknik har nyanserats. De 
betonar dess kvalitet som redskap i färdighetsträningar, men poängterar också 
att när det gäller att hämta, bearbeta och analysera information, ställs höga krav 
på uthållighet, arbetsdisciplin och förkunskaper (Nissen, Riis & Samuelsson 
2000:89). 
Kerstin Fellenius adresserar i sin forskning bland annat frågan om hur elever 
med synnedsättning lär sig läsa, såväl utifrån ett individinriktat som 
miljöorienterat perspektiv (Fellenius 1999). Hon konstaterar bland annat att 
elever med synnedsättning läser mindre mängd text än sina seende kamrater, och 
att kunskap, erfarenhet och åtgärder både hemma och i skolan därför är av vikt 
för att förhindra att synnedsättningen i sig föranleder problem med att läsa. 
Fellenius noterar att datortekniken öppnar nya möjligheter för elever med 
synnedsättning att läsa och skriva i skolmiljön, men att:  

”…tekniken och undervisningen måste mötas i klassrummet för att öka 
möjligheterna för inlärning” (Fellenius 1999:1, min översättning).  

Fellenius konstaterar att antalet elever som läser punktskrift och vanlig skrift i 
kombination med avancerade hjälpmedel ökar, vilket också medför att den 

                                         
 
13 Ulla Riis (1991) Skolan och datorn, Satsningen Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 1988-1991 (Tema 
T rapport:24) Linköping: Univ. 
14 P. Dalin (1994) Skolutveckling. Teori. Bok 2. Stockholm:Liber. 
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pedagogiska utmaningen ökar samtidigt med behovet av kunskap om elevers 
läsinlärning (Fellenius 1999:81).  
Forskning visar att informationstekniken generellt har tagit plats inom den 
svenska skolan (Säljö & Linderoth 2002). Roger Säljö och Jonas Linderoth 
menar att informations- och kommunikationstekniken representerar någonting 
principiellt nytt i samband med lärande men att konsekvenserna för skolan och 
lärande inte är entydiga (Säljö & Linderoth 2002:7). De konstaterar att 
informations- och kommunikationstekniken innebär en stor utmaning för 
lärande och skola. De skriver bland annat att:  

”Kanske kan man påstå att det är den största utmaningen mot skolans sätt att 
organisera lärande sedan boktryckarkonsten uppfanns”. (Säljö& Linderoth 
2002:22). 

Individuella lärares engagemang liksom nationella initiativ har utvärderats och 
(Riis 2000; Riis, Holmstrand & Jedeskog 2000 och Nissen, Riis & Samuelson 
2000:76) konstaterar att det tycks finnas ett spänningsfält mellan vision och 
praktik vad avser informations- och kommunikationstekniken i skolans praktik. 
De menar att mycket av den vardagliga praktiken har överlåtits till lärarna att 
lösa. Nisse, Riis och Samuelson skriver:  

”I mötet mellan vision och praktik är det framförallt lärarna som har att 
hantera det faktum att IKT inte är ett trollspö som kan svepas över skolan 
vardag och omedelbart ge nya förutsättningar. Omvandlingen tar tid och 
måste få ta tid. Alltför stor otålighet bör inte riktas mot lärargruppen, det 
riskerar enbart att förstärka den frustration som lärarna redan upplever mellan 
högt ställda mål och förutsättningarna för deras praktik” (Nissen, Riis & 
Samuelsson 2000:80). 

I analogi med Nissen, Riis och Samulesson (2000) menar Jane Brodin och Peggy 
Lindstrand att det specialpedagogiska området kan ses som en illustration av 
vilka möjligheter informations- och kommunikationstekniken förväntas erbjuda 
och skapa (Brodin & Lindstrand 2003:16). De påpekar dock att det i forskning 
är viktigt att studera hur pedagogisk kunskap utvecklas och påverkas av 
informations- och kommunikationstekniken (Brodin & Lindstrand 2003:14). 
Brodin och Lindstrand menar att det ofta är individen (eleven, föräldrar eller 
lärare) som får klä skott för misslyckanden med avseende på användandet av 
tekniken. För att motverka detta menar de att energi och kraft snarare borde 
riktas mot skolans direktiv, organisering och struktur (Brodin & Lindstrand 
2003:52). 
Undersökningar visar att bland annat att kunskapsspridning och lärstilar vad 
avser IKT bland elever i allmänhet haft litet med vanlig undervisning att göra 
utan tenderat att ske genom samarbete mellan kamrater (Säljö & Linderoth 
2002). Åsa Gardellis (2004) avhandling handlar om hur personer med 
funktionsnedsättningar använder informations- och kommunikationstekniken i 
sin vardag. Gardellis avhandling (2004) rör inte skolbarn, men visar bland annat 
det inflytande över vardagslivet som informations- och 
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kommunikationstekniken kan ha för personer med funktionsnedsättningar och 
vilka faktorer som inverkade på användningen i positiv eller negativ riktning. 
Ett framträdande drag är betydelsen av den sociala kontexten för att 
användningen av den tekniska utrustningen ska fungera i vardagslivet. Detta 
belyses även av Fredrik Winberg (2008) som i sin avhandling tecknar en bild av 
hur forskning om tillgänglighet och hjälpmedel haft ensidigt fokus på att 
tekniken i sig ska kunna lösa alla problem. I avhandlingen beskriver Winberg 
hur elever med synnedsättning trots tillgång till datortekniska hjälpmedel ofta 
var inaktiva på grund av att undervisningssituationen inte var upplagd på ett 
sådant sätt att eleven inbjöds att vara aktiv. Winberg (2008) menar att det inte 
räcker med att tekniken görs tillgänglig utan hänsyn måste också tas till 
individen sedd i sitt sociala sammanhang. Dessa tankegångar har stor relevans 
för min studie av hur tekniken först förmedlas via syncentralernas försorg, men 
också ska tas i bruk i hem och skola. 

2.2  De olika ingångarnas inverkan på studien 
Forskning om funktionshinder är ett forskningsområde som tilldragit sig intresse 
från flera olika discipliner (se exempelvis Danermark 2005). Risker med ett 
ensidigt fokus på det medicinska eller på den sociala rehabiliteringen har 
uppmärksammats, och bland annat efterlyser Magnus Tideman och Ove 
Mallander forskning som   

”… inte fastnar i vad som är medicinsk, social eller arbets-/yrkesmässig 
rehabilitering utan som betraktar alla insatserna för att förbättra/kompensera 
för svårigheter i vardagen och möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt 
för människor med funktionshinder. Och att dessa insatser sätts in i ett 
socialpolitiskt och vidare samhällsperspektiv.” (Tideman och Mallander 
2004:10)  

De skriver också att 

 ”olika åtgärder ställs mot varandra eller utvärderas för sig utan att det 
sammanhang och den socialpolitiska ramverk de är tillkomna inom 
skärskådas.” (Tideman och Mallander 2004:9)  

Korrigerande och kompensatoriska tekniska lösningar av teknisk karaktär utgör 
en väsentlig beståndsdel inom (re)habilitering. Inger Berndtsson skriver bland 
annat att det finns:  

”… en stor tilltro till de tekniska hjälpmedlen, att de ska lösa mer problem än 
de faktiskt kan göra.” (Berndtsson 2001:344).  

Tekniken har, i analogi med den rådande inriktningen på den enskilde individen 
i habiliteringen, varit fokuserad på just individens tillkortakommanden och att 
dessa, med teknikens hjälp ska kunna korrigeras och kompenseras. 
(Re)habilitering har kritiserats för att ge en alltför oproblematiserad bild av vad 
teknik kan medföra för personer med funktionsnedsättning (Roulstone 1998). 
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Roulstone (1998) menar att inte minst informations- och 
kommunikationstekniken måste placeras i sitt sammanhang där massan av 
barriärer som till exempel negativa attityder, funktionshindrande strukturer och 
tillgången till teknik, måste beaktas. Han skriver:  

”The way that new technology is experienced cannot be understood in a social 
and theoretical vacuum.” (Roulstone 1998:7).  

Tekniken är inte allena saliggörande, men informations– och 
kommunikationstekniken kan spela en mycket stor roll som förändringsmotor i 
syfte att lyfta bort funktionshindrande barriärer (Roulstone 1998). Vikten av att 
sätta in tekniken i ett socialt sammanhang diskuteras också av Inger Berndtsson 
(1997). Hon menar att ”myten om hjälpmedlets neutralitet” måste lyftas fram 
(1997:49) och att det medicinska paradigmet inte klarar av att på ett nyanserat 
sätt diskutera detta. Hon argumenterar för att istället använda en 
livsvärldsansats utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Ovanstående visar att 
forskningsområdet har sådan karaktär att tvärvetenskapliga ansatser är 
fruktbara. 
Ett begrepp som ofta återkommer inom (re)habilitering är att kompensera. 
Syncentralerna förmedlar hjälpmedel till barn med synnedsättning. Detta 
innebär att barnen ska få stöd och service och insatser från många olika 
kunskapsfält rörande vardagslivet som helhet. Syncentralerna bygger på en idé 
om gränsöverskridande och har ett helhetsorienterat perspektiv, men de 
fokuserar ändå främst på individen jämte dennes möjligheter att förändras, 
bland annat genom användandet av kompenserande teknik. I undersökningen 
framgår att såväl syncentralen som skolorna har ett individinriktat fokus, i den 
bemärkelsen att det är barnet som baserat på sin skada, sjukdomstillstånd eller 
nedsättning får tillgång till hjälpmedel, tekniska hjälpmedel eller stödpersoner, 
som kan användas i olika sociala situationer. 
Syncentralerna förskriver tekniska hjälpmedel och verksamheten är nära knuten 
till den medicinska sfären i och med att patienterna remitteras till syncentralen 
av läkare på sjukhusets ögonklinik. Barnen ska kunna använda sina hjälpmedel i 
vardagen, i skolan och hemmet. Tekniken ska alltså både förskrivas och delvis 
också användas i sammanhang där samhällets organisering av verksamheter, 
dess traditioner och strukturer utgör ramarna för teknikens förutsättningar att 
passa in och fungera. I denna studie ska jag problematisera det praktiska utfallet 
i denna skärningspunkt.  
Val av ord och begrepp kan spegla inställningen och förhållningssättet till 
undersökningsområdet. Mårten Söder menar att det i forskningen om 
handikapp ofta finns en stark tendens att utgå från individen, och att det även i 
institutionella och politiska sammanhang finns en stark koppling till det 
personliga i termer av problem och svårigheter (Söder 2005:97). Han säger: 

”Handikappforskningen har i sig en inneboende tendens till normativitet som 
till viss del hänger samman med den handikappolitiska diskurs som utmålar 
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handikapp som problem (för att nu inte säga personlig tragedi) som propsar på 
en lösning. ” (Söder 2005:99) 

Att röra sig mellan olika dimensioner av begrepp kan leda till diskrepans i 
analysen. Lars Grönvik (2005:57) hänvisar till Mårten Söder15

Barnen i denna studie har blivit medicinskt diagnosticerade, de är patienter på 
ögonkliniken, och benämns ofta som patienter på syncentralen. Olika stöd och 
serviceinsatser riktas till de individuella barnen både på syncentralerna och i 
skolorna. Sålunda utgår denna studie från praktiker som företrädesvis är rotade 
i en individinriktad, medicinsk modell. Avhandlingens ambition är dock att med 
inspiration från den sociala modellen, studera den vardagliga praktiken utifrån 
ett helhetsorienterat perspektiv och där utgör skolan en väsentlig del. Genom att 
studera hur tekniken förskrivs på syncentraler och tas i bruk i skola och hem, 
ska jag analysera och diskutera konsekvenser som kan uppstå i spänningsfältet 
mellan den individinriktade kompensatoriska praktiken och den strävan efter 
delaktighet på lika villkor som uttrycks i den sociala modellen. I skolan studerar 
jag särskilt undervisningen men även den övriga skoldagen problematiseras 
utifrån hur barn med synnedsättningar bemöts och vilka hjälpmedel de 
använder. Det handlar bland annat om hur barn med grava synnedsättningar 
använder datortekniska hjälpmedel, och vilka avvägningar som måste göras av 
barnet själv, och av dess stödperson i skolan för att möjliggöra att tekniken tas i 
bruk. 

 (1999) som bland 
annat beskriver hur forskare, på ett teoretiskt plan, kan säga sig företräda och 
använda en viss definition av funktionshinder men sedan genomföra studien och 
tolkningen av materialet ur ett annat perspektiv.  

De organisationer som är inblandade i (re)habilitering har olika uppdrag och 
skilda ”administrativa kategoriseringsprinciper” (Lindqvist & Hetzler 2004:46). 
Lindqvist och Hetzler menar att dessa principer  

”…gör det svårt att anlägga ett helhetsperspektiv och förmår inte se individen i 
en dynamisk process…” (Lindqvist & Hetzler 2004:46). 

De insatser som riktas till barnen från syncentralernas sida har ett långsiktigt 
perspektiv och sker på olika sätt under livsloppet. Insatserna rör barnets hela 
vardagsliv och spänner därför över flera insatser och yrkesgrupper. Alla de 
insatser som syncentralen gör utförs inte i syncentralens lokaler utan de kan äga 
rum på flera platser vilket kräver många förflyttningar för såväl personalen som 
för barnet. Insatserna konkurrerar med varandra om tid och utrymme i barnens, 
föräldrarnas och de professionellas vardag. 
För många familjer med barn med funktionsnedsättningar innehåller vardagen 
oftast både många och omfattande relationer med de professionella personer 
som är involverade i barnets habilitering. Familjens hem påverkas också i 
                                         
 
15 Mårten Söder (1999) Specialpedagogisk forskning mellan det kliniska och det kontextuella: 
syntesrapport til och om forskningsprogrammet ”Spesialpedagogisk kunnskaps – og tiltaksutvikling”. 
Bodö:Nordlandsforskning. 
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barnets habilitering såtillvida att till exempel datorer för hemmabruk ska 
installeras och därför kommer personal från syncentralerna till hemmet för att 
ge service och support av den tekniska utrustningen. Utöver barnet blir därför 
också den övriga familjen involverad i förmedlingsprocessen. Skolan, 
syncentralen och hemmet är på ett organisatoriskt plan involverade i processen, 
men det är de enskilda individerna som rör sig inom och mellan 
organisationerna som bär processen. En synnedsättning kan även medföra 
rörelsehinder då såväl den egna förmågan som samhällets organisering kan 
utgöra hinder att ta sig fram. Den omgivning och den fysiska värld som 
förmedlingsprocessen sker i är därför väsentlig när processen ska analyseras. 
För att analysera mitt material söker jag efter ett helhetsorienterat synsätt som 
med fokus på individen samtidigt tillåter att andra nivåer och organisationer 
studeras. Synsättet ska också tillmäta det materiella betydelse, erbjuda verktyg 
för att analysera förflyttningar i tid och rum samt möjligheter att analysera 
effekterna av olika insatsers konkurrens om tid och rum i barnets vardag. 
Den tidsgeografiska ansatsen ger mig möjlighet att analysera materialet på detta 
sätt. Tidsgeografin kan användas för att sätta fokus på praktiska handlingar och 
på hur dessa kan analyseras med hjälp av begrepp som synliggör processer. 
Några sådana begrepp är projekt, aktivitet, resurs och restriktion. Den 
tidsgeografiska ansatsen erbjuder möjligheter att studera såväl individer och 
organisationer, som samspelet mellan dem. Ansatsen kan uppmärksamma när 
det uppstår problem i relationen mellan organisation och individer. 
Tidsgeografin är processinriktad och tillmäter såväl plats som tid stor roll i 
analysen. Processer måste äga rum någonstans och genom tidsgeografins 
tidsrumsliga fokus och dess ambition att hantera flera skalnivåer, kan helheten 
studeras utan att delarna förloras ur sikte – och omvänt (Hägerstrand 1974).  
Andra val vad avser teoretisk utgångspunkt är naturligtvis möjliga. Dimitris 
Michailakis (2005:127,135) utgår till exempel från hur funktionshinder 
kommuniceras istället för att rikta fokus på den enskilda individen. Maare 
Tamm och Rafael Lindqvist (2004:201) har till exempel föreslagit att det 
nyinstitutionella perspektivet i organisationsanalysen skulle kunna vara ett sätt 
att analysera restriktioner och möjligheter för samverkan mellan olika 
organisationer och aktörer. Andra forskare (se bland andra Moser 2003; Galis 
2006) har till exempel vidareutvecklat forskningen inom aktörsnätverksteorier 
med empiri hämtad från funktionshindersområdet. Jag ser också 
utvecklingsmöjligheter och en potential i att använda dessa teorier, eller 
kombinationer med tidsgeografi och andra teorier. Jag menar dock att den 
tidsgeografiska ansatsen ger mig teoretiska analysverktyg för att synliggöra och 
hantera processer som äger rum i vardagen. I denna avhandling görs detta med 
inspiration från spänningsfältet mellan den individinriktade medicinska 
modellen och den sociala modellen.  
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2.3  Tidsgeografiska verktyg för helhetsorienterad analys  
I detta avsnitt görs en genomgång av de tidsgeografiska verktyg som används för 
att analysera mitt empiriska material. Först introduceras tidsgeografin på ett 
övergripande plan, därefter görs en detaljerad presentation av de valda 
analytiska begreppen. Jag diskuterar även kritik som riktats mot tidsgeografin 
och hur den kan bemötas. 
Tidsgeografin fungerar i min avhandling som en ansats med vars hjälp man kan 
belysa vikten av individanknuten teori. Tidsgeografin (Hägerstrand 1985; Gren 
& Hallin 1998; Hallin 1991; Åquist 1992) har den odelbara individen som en 
utgångspunkt och Nordell (2002:11) framhåller också det tidsgeografiska 
synsättets möjligheter att beskriva livssammanhang. Tidsgeografin fokuserar 
aktörers tillgång till resurser, samt vilka restriktioner som begränsar människans 
möjligheter att nyttja resurserna i olika situationer. Uppmärksammandet av 
tidrummet och det fysiska, det taktila och dess betydelse för oss alla (och mycket 
påtagligt så för personer med synnedsättning) passar för att möta kraven som 
jag ställer på teori. Det tidsgeografiska synsättet och dess begrepp ger mig 
redskap att beskriva och analysera komplexa företeelser kring förmedling av 
datortekniska hjälpmedel i vardagen för barn med synnedsättning och att 
diskutera berörda personers erfarenhet av förmedlingsprocessen.  
Med stöd i tidsgeografin studeras praktiska handlingar i vardagen och hur de 
kan förstås ur ett processperspektiv. Tidsgeografiska analysmetoder ger 
möjlighet att analysera sekvenser av aktiviteter (vardagssammanhang) och hur 
genomförda aktiviteter från samma projekt kan identifieras i 
projektsammanhang. Förmedlingsprocessen betraktas som ett övergripande 
projekt vars komplexa färd mellan organisationer på platser där barnen ska 
bruka och använda datortekniska hjälpmedel analyseras. I avhandlingen visas 
att förutsättningarna, bland annat de lokala ordningar som barnen möter på 
olika platser under processens gång, arrangeras så att de ska utgöra resurser och 
mildra effekter av restriktioner. Tidsgeografiska begrepp som jag använder för 
att beskriva och analysera vardagens organisering är: resurser, restriktioner, 
projekt, aktiviteter, skuggeffekter, organisatoriska stötestenar samt lokala 
ordningsfickor. Med hjälp av dessa begrepp undersöker jag komplexiteten i den 
process i vilken datortekniska hjälpmedel förskrivs för att barn med 
synnedsättning ska kunna använda dem i sin vardag, på kort och lång sikt.   

Processer och kontexter viktiga då allt sker i tid och rum 
Huruvida tidsgeografin är en teori, modell, metod, ansats och/eller synsätt är 
oklart. Vissa tycks betrakta tidsgeografin som en metod snarare än som en teori 
(till exempel Åquist 1992). Torsten Hägerstrand skriver (1985) att han betraktar 
tidsgeografin som ett förhållningssätt. I senare texter skriver han att han 
betraktar tidsgeografin som ”ett synsätt”, en ”föreställning om världen” snarare 
än en teori (Hägerstrand 1991a:134). Enligt Hägerstrand kan sedan denna 
världsbild: 
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 ”leda till en tankestomme (ordet stomme är kursiverat i originalet), som sedan 
efter behov kan kläs på igen med annan mer konventionell och innehållsrik 
materia” (Hägerstrand 1991a:134).  

ElinWihlborgs definierar tidsgeografi som: 

”ett förhållningssätt (en ontologi), som i sig implicerar vissa teoretiska 
ställningstaganden om hur man ser på omgivningen vars notationssystem kan 
tydliggöra komplexa och flerdimensionella företeelser i vår tillvaro” (Wihlborg 
2000:30). 

I denna studie är det också på detta sätt jag betraktar tidsgeografin. 
 
Johan Asplund skriver:  

”Tidsgeografins första axiom lyder: allt som sker, sker i tid och rum. Det är 
inte oväsentligt hur detta axiom accentueras. Det bör strängt taget inte 
accentueras ”allt som sker, sker i tid och rum” utan snarare ”allt som sker, 
sker i tid och

Det faktum att alla skeenden kräver fysiskt utrymme i både tid och rum kan 
åskådliggöras grafiskt med hjälp av det tidsgeografiska notationssystemet. Detta 
innebär att varje individs eller artefakts (som till exempel datortekniska 
hjälpmedel) rörelser i tidrummet kan illustreras av en linje i ett koordinatsystem 
där tiden återfinns på den vertikala axeln och det fysiska rummet, platsen på 
den horisontella axeln, se figur 2.1.  

 rum”. (Asplunds understrykning).  (Asplund 1985:190) 
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tid

plats

 
 
Figur 2.1 En individbana i det tidsgeografiska notationssystemet. Denna figur föreställer en 
individbana i det tidsgeografiska notationssystemet. Figuren består av två delar. Den undre 
delen förställer en karta, där grupper av hus finns utplacerade. På de vägar som går mellan 
husen är streck inritade för att markera hur en fiktiv person kan ta sig från ett ställe till ett 
annat under en dag. Den övre bilden föreställer en schematisk tidsrumslig beskrivning av 
detta. För att illustrera hur personen rör sig i rummet och i tiden under dagen används ett 
koordinatsystem, med en x-axel och en y-axel. I detta koordinatsystem ritas ett streck, 
nerifrån och upp, som symboliserar personens vistelse på och förflyttningar mellan olika 
platser. Strecken på kartbilden visar hur individen har förflyttat sig mellan olika platser i 
rummet. Förflyttningar tar tid, och detta framgår i koordinatsystemet genom att 
individbanan vinklas såväl mot tidsaxeln som mot rumsaxeln. När personen vistas på 
samma plats löper individbanan parallellt med tidsaxeln. Tiden avbildas på den vertikala 
axeln och platser på den horisontella. där såväl tid som rum  
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Linjerna som avbildar individers eller artefakters rörelser i tid och rum kallas 
individbanor eller trajektorier. Tids- och rumsaxlarna ger tillsammans ett 
tidrum. Individbanorna åskådliggör således tidsmässiga (kronologiska) och 
rumsliga (korologiska) aspekter av processer. Om flera individbanor ritas upp 
bredvid varandra kan man se när och var de möts, löper invid varandra och 
skiljs.16

”Föreställningen om att ett sådant vävbegrepp erbjuder en kraftfull form av 
beskrivning utgör den kontextuella ansatsens baspostulat”. (Hägerstrand 
1974:90; Hägerstrand postum under utgivning 2009).  

 Mängden av sådana möten och åtskiljanden benämns i det 
tidsgeografiska språkbruket för ”väv” (Hägerstrand 1974:90). Begreppet väv 
signalerar och poängterar den kontextuella ansatsen och vikten den tillmäts 
inom tidsgeografin (Glad 2006:38). Hägerstrand uttrycker sig så här:  

Tidsgeografin intresserar sig för processer och kontexter. Tiden betraktas i 
tidsgeografin som en dimension längs vilken nuet ständigt förflyttar sig. I 
tidsgeografin är grundantagandet att tiden kan betraktas som kontinuerlig i 
betydelsen att det inte går att hoppa över någon tid och att det inte heller räcker 
att enbart betrakta tidpunkter. Nuet utgör i tidsgeografin en ständigt pågående 
transformation från framtid till dåtid. Detta innebär att det tidsgeografiska 
intresset för processer betonar hur någonting blir (och har varit) snarare än hur 
någonting är. Tidsgeografin ger därmed en bas för en beskrivande analys där 
förändringsprocesser betonas. Tidsgeografins starka intresse för sammanhang 
innebär helhetsorientering.  

En "samtillvaro” mellan det materiella och människan 
Torsten Hägerstrand talar om en ”samtillvaro” mellan det materiella och 
människan. Han menar att människa, natur och teknik relaterar till varandra 
och därmed utövar ömsesidig påverkan och griper in i varandra i ständigt nya 
konfigurationer (Hägerstrand 1991a:133). Inom tidsgeografin tillmäts dock inte 
tingen någon egen inneboende vilja eller agens, däremot har de betydelser för 
vad människor kan göra och gör (med dem). 
Inom tidsgeografin är det materiella grundläggande och tar sig uttryck i två 
antaganden. Det första är antagandet om människans odelbarhet. Det andra 
utgår från att ting och artefakter precis som människor tar plats. Den fysiska 
världen betraktas som ständigt närvarande och påtaglig och kan därför inte 
bortses från. Oavsett vilka betydelser människor, i förhandlingar och sociala 
konstruktioner, ger en viss artefakt, så menar tidsgeografin att då artefakten rent 
fysiskt finns påverkar den oss och tvingar oss i någon mån att ta ställning till 
den. Konkret innebär till exempel detta att stenen i skogen finns, oavsett om vi 
socialt och språkligt väljer att benämna den som en sten eller inte. Stenens 
fysiska närvaro är också påtaglig vare sig vi betraktar den som en restriktion 

                                         
 
16 Även ting (naturfenomen såväl som artefakter) kan betraktas som individer och därmed beskrivas med 
individbanor. 
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eller en resurs. En restriktion skulle kunna innebära att stenen kanske är stor 
och är i vägen så att stigen måste gå runt den. Om vi istället betraktar den som 
en resurs skulle man kunna se på stenen som om den ligger på ett sådant sätt att 
den utgör en del av en gränsmarkering.  
På motsvarande sätt tar de datortekniska hjälpmedel som en elev med 
synnedsättning kan använda i klassrummet plats. I en vardaglig bemärkelse 
innebär detta att det inte går att ställa någonting annat på den plats datorn är 
placerad. Utöver denna mer vardagliga bemärkelse finns också en mer relationell 
sida att artefakten (datorn) tar plats i betydelsen att andra personer i 
klassrummet förhåller sig till den. Fysiska ting och artefakters placering i 
rummet gör att personerna kan tvingas att förhålla sig till artefakter och 
material. 

Prisma 
Ett begrepp som ibland används inom tidsgeografin för att illustrera det 
maximala möjliga framtida vistelserummet för en person sett utifrån sambandet 
mellan tid, plats och rörlighet är prismat (Lenntorp 1976). Prismat ligger i 
framtiden, och avgränsar det möjlighetsutrymme en individ har, givet hennes 
förutsättningar att förflytta sig från en plats vid en viss tidpunkt och givet att 
hon vid en viss tidpunkt i framtiden måste vara tillbaka på samma plats.17

 

 Vilka 
val som görs inom möjlighetsutrymmet säger dock själva prismat ingenting om.  

Prismat kan definieras på detta sätt: 

”Med det tidsgeografiska synsättet kan man avgränsa vissa grundläggande 
förutsättningar för vad som kan respektive inte kan ske i framtiden vid givna 
lägen i tid och rum. Till hjälp här finns begreppet prisma. Prismat [kursiverat i 
citatet – min kommentar] avgränsar rent fysiskt geografiska och temporala 
möjligheter för att göra något man önskar göra i framtiden från det som man 
rent fysiskt inte kan komma att genomföra.” (Ellegård 1993:15). 

I figur 2.2 används prismat för att illustrera hur val av fortskaffningsmedel 
påverkar möjligheterna att röra sig olika långt från en given punkt för att efter 
en bestämd tid vara tillbaka på utgångspunkten. Inom en och samma tidsperiod 
kan en gående person endast röra sig över kort avstånd medan den bilåkande 
personen kan röra sig över betydligt större avstånd. 
 

                                         
 
17 Eller vara på en annan plats. 
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tid

platsFotgängare Bilförare
 

Figur 2.2.  Figuren föreställer ett koordinatsystem. Tiden återfinns på den vertikala axeln, 
och platsen längst den horisontella axeln. I koordinatsystemet finns två stycken prismor 
inritade. Den första prisman representerar en fotgängare. I koordinatsystemet startar 
personen från en punkt på den horisontella axeln (plats). Personen går en stund, vilket 
representeras av en rak linje uppåt. Efter ett tag ritas ett prisma. Där prismat slutar 
fortsätter är fotgängaren tillbaka på samma plats, och linjen fortsätter rakt uppåt som förut. 
Storleken på prismat visar hur långt fotgängaren kan gå, för att kunna komma tillbaka till 
startpunkten inom den given tidsrymd. Bredvid fotgängarens prisma, finns ytterligare ett 
prisma inritat. Detta föreställer hur långt bort en bilförare skulle kunna åka, för att inom 
samma tidsrymd som fotgängaren, kunna vara tillbaka på sin startpunkt. Bilförarens prisma 
är mycket vidare än fotgängarens, och detta illustrerar att bilföraren kan åka mycket längre 
bort än vad fotgängaren hinner att gå, för att kunna vara tillbaka på sin ursprungsplats 
inom en bestämd tidsrymd. Figuren är omarbetad efter Hägerstrand (1991b:148). 

Prismat kan användas för att illustrera återvändandets princip som utgår från 
att människors dygnsvila vanligen sker i bostaden. I vardagen är bostaden 
således en plats man återvänder till efter dagens sysslor på andra håll (Lenntorp 
1976; Ellegård & Vilhelmson 2004). Denna princip kan illustrera hur 
restriktioner (till exempel att inte ha resursen körkort) i förflyttningshänseende 
påverkar möjligheten för personer med synnedsättning att hinna med att 
realisera en viss följd av aktiviteter i sekvens i sin vardag.  
Mitt material visar att vissa saker kan ta längre tid att utföra om man har en 
synnedsättning än vad som annars är fallet. Ett exempel på detta är att det även 
för duktiga läsare av punktskrift tar längre tid att läsa en text än det tar för en 
seende att läsa text i vanlig svartskrift. Begreppet prisma har dock kritiserats av 
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bland andra Cecilia Kjellman (2003) som menar att det måste utvecklas 
ytterligare då det nu:  

”är fullt av inre begränsningar, begränsningar som tidsgeografin inte har 
ambitionen att synliggöra” (Kjellman 2003:216).  

Hon menar också att:  

”begreppet prisma inte klarar av att redovisa alla hinder och möjligheter inom 
prismat” (Kjellman 2003:222). 

Habiliteringen för barn med synnedsättning syftar till att öka deras möjligheter 
att flytta ut gränsen för det hittills möjliga. Habiliteringens uppdrag och 
ambition att flytta och tänja gränser för det möjliga kan illustreras med hjälp av 
prismat och därför anser jag, trots ovan nämnda kritik, att prismabegreppet är 
relevant för analysen av avhandlingens material. 

Projekt och aktiviteter  
De tidsgeografiska begreppen projekt och aktiviteter kan hjälpa till att sortera 
och förstå hur människor organiserar sin vardag för att nå kortsiktiga och 
långsiktiga mål. Begreppet projekt fick tidigt en central position inom 
tidsgeografin och används i betydelsen att de styr mänskligt handlande mot 
uppställda mål (Lenntorp 1998:7). Det vill säga att de kan sägas bestå av 
planering av aktiviteter och genomförande av dem för att nå ett visst mål. 
I denna studie definieras ett projekt som: 

”Ett projekt utgör ett större, målinriktat sammanhang som kan inbegripa flera 
olika typer av aktiviteter” (Nordell 2002:18).  

Det tidsgeografiska begreppet projekt kan vara av olika slag. De kan vara olika 
omfattande och hantera olika långa tidsperspektiv, till exempel liv, decennium, 
år, månader, dygn eller timme. Det övergripande projektet för människor är att 
leva livet (bland annat Ellegård & Nordell 1997) och sträcker sig över hela vårt 
liv, medan andra projekt som lära sig laga mat kanske sträcker sig några år. 
Projekten kan vara utspridda över tiden och aktiviteter i ett projekt kan vara 
instuckna i sammanhang där aktiviteter från helt andra projekt ingår. Större 
projektet kan inrymma mindre projekt likt kinesiska askar (Ellegård & Nordell 
1997:66).  
Projekt realiseras genom att det övergripande projektet att leva livet 
konkretiseras i vardagen allteftersom mindre projekt genomförs för att uppfylla 
det övergripande målet. Under livets gång utför människor aktiviteter i en 
tidsmässigt lång kedja av händelser. Denna tidsmässiga linje av aktiviteter kan 
liknas vid pärlorna på en tråd, vilka löper efter varandra i en lång rad (Ellegård 
1990:3). Begreppet projekt är i tidsgeografin mycket mer frekvent använt än 
begreppet aktivitet (Ellegård & Nordell 1997:33). 
Att inte göra någonting särskilt eller att inte göra någonting alls betraktas också 
som en aktivitet inom det tidsgeografiska synsättet. När man inte gör någonting 
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särskilt upptar man själv en plats och även att inte göra någonting särskilt tar en 
viss tid i anspråk (Nordell 2002; Kjellman 2003). Någonstans kanske ett 
projekt, om det är riktigt kortvarigt, kan betraktas som en aktivitet – det beror 
på vilken nivå man väljer att göra analysen. Samma aktivitet på en viss nivå, till 
exempel att handla i livsmedelsaffären, kan innebära stöd till flera olika projekt 
såsom matlagning, tvätt, städning, lära barnen att räkna pengar. 
En mängd olika aktiviteter kan behöva utföras för att bygga upp och möjliggöra 
ett projekt. Begreppet aktivitet är alltså de olika handlingar som ett projekt 
består av. Människor fyller successivt sina liv med projekt och genomför de 
aktiviteter som, helt eller delvis, realiserar dem.  

Olika tidsgeografiska sammanhang 
I vår vardag genomför vi ständigt aktiviteter i olika typer av projekt. Vårt 
övergripande livssammanhang (Nordell 2002) kan delas upp i en rad olika 
sammanhang. De aktiviteter vi utför kan betraktas som beståndsdelar i 
aktivitetssammanhang, geografiska sammanhang, sociala sammanhang och 
tekniska sammanhang (Ellegård 2001:48; Nordell 2002:208).18

Aktivitetssammanhang sätter fokus på vilka aktiviteter en person utför. 
Aktiviteter är väsentliga beståndsdelar i våra vardagsliv, och 
aktivitetssammanhang kan delas upp i vardagssammanhang respektive 
projektsammanhang beroende på vilken typ av relation som föreligger mellan 
aktiviteterna.

 Vart och ett av 
dessa sammanhang fokuserar på en dimension i tillvaron (Ellegård, Nordell & 
Westermark 1999) men kan länkas ihop genom det tidsgeografiska 
notationssystemet för att på så sätt kunna lyfta fram komplexiteten hos 
tidsrumsliga mönster i en eller flera personers vardag. 

19

Geografiska sammanhang poängterar platsens betydelse för aktivitetens 
genomförande. Var någonstans något görs, hur det ser ut, doftar och låter 
påverkar människor och kan ha betydelse för handlingars utfall. Behoven av 
förflyttningar mellan platser där resurser som behövs för att genomföra 
aktiviteter och projekt är lokaliserade rör också det geografiska sammanhanget. 
Exempel på detta är att barn med synnedsättning tar sig till syncentralen för 
undersökningar och utprovningar av hjälpmedel.  

 

Sociala sammanhang rör till exempel vem en människa är tillsammans med när 
hon utför en viss aktivitet. Om hon är ensam eller tillsammans med den 
närmaste familjen kan också påverka upplevelsen och genomförandet. För att 
vissa projekt ska kunna realiseras krävs närvaro av personer med viss 
kompetens för detta.  
Tekniska sammanhang fokuserar den tekniska utrustning som användes för 
aktivitetens genomförande. Det tekniska sammanhanget kan vara relaterat till 

                                         
 
18 I tidiga tidsgeografiska texter nämns aktivitetssammanhang, geografiskt sammanhang och socialt 
sammanhang. Det tekniska sammanhanget har lagts till senare (Ellegård 2001). 
19 Mer om dessa sammanhang i nästföljande avsnitt. 
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enskilda tekniska artefakter (till exempel en person som lyssnar på radio, eller 
använder datorn för att skriva brev eller anteckningar). Men det tekniska 
sammanhanget kan också innebära något mer svårfångat, exempelvis 
användning av el i våra dagliga liv och alltså vara relaterat till ett helt nätverk 
eller system av teknisk apparatur av skiftande karaktär och omfång. 
Användningen av datortekniska hjälpmedel i denna studie tangerar bägge dessa 
teknikanvändningar: dels den enskilda tekniken, dels den användning som är 
länkad till ett större nätverk, som att använda sin datortekniska utrustning för 
att chatta på Internet. 

Vardagssammanhang och projektsammanhang 
Aktivitetssammanhang kan indelas i två undergrupper; vardagssammanhang och 
projektsammanhang. Vardagssammanhanget består av den kontinuerliga 
sekvens av aktiviteter som genomförs under en viss tidsperiod, exempelvis ett 
dygn. Vardagssammanhanget anger således aktiviteternas tidsmässiga ordning. 
Det lyfter fram förhållandet att vardagen består av olikartade aktiviteter som 
inte behöver ha något annat gemensamt än att de utförs i en viss ordning av en 
och samma person över tid. De aktiviteter som under en tidsperiod genomförts 
för att förverkliga ett visst projekt kan på ett analytiskt plan brytas ut ur 
vardagssammanhangets sekventiella ordning och betraktas tillsammans. Då 
framgår dessa aktiviteters projektsammanhang.  Aktiviteter i 
vardagssammanhanget får alltså mening i förhållande till de projekt de ingår i 
och vars mål de ska bidra till att uppfylla. 
 Det tidsgeografiska begreppet projekt är riktat framåt i tid. Den etymologiska 
förklaringen till begreppet baserar sig på latinet ”pro jacta” vilket betyder kasta 
fram (Ellegård 2001:56). Projektsammanhang är däremot något som 
manifesterats och tillhör det förflutna, och kan därför analyseras utifrån resurser 
och restriktioner som varit för handen. Projektsammanhangen består alltså av de 
aktiviteter som har utförts för att förverkliga ett projekt. Genom analys av 
projektsammanhang söker forskaren identifiera de aktiviteter som genomförts 
för att nå ett specifikt mål. Genom att betrakta det som har varit kan vi följa 
och analysera hur olika projekt har byggts upp av aktiviteter som har utförts 
över tid.  

Organisationsprojekt och individprojekt 
Projekt kan analyseras som individprojekt och organisationsprojekt (se Ellegård 
1976, 2001; Nordell 2002:18). Individprojekt innebär att den enskilde individen 
genomför aktiviteter som syftar till att nå just hans eller hennes enskilda mål, 
medan ett organisationsprojekt är knutet till mål som sätts upp inom en 
organisation för verksamheten. Genomförandet av organisationsprojekt sker 
genom att personer utför aktiviteter, till exempel i sitt förvärvsarbete, och 
bygger på att berörda personer arbetar mot detta mål. Organisationen kan till 
exempel vara ett företag, en skola eller en syncentral. Finns en formell ledning 
för organisationen fastställer denna vilka mål som ska gälla för verksamheten 
samt hur dessa mål ska nås. Organisationsprojekt kan också knytas till 



 

39 
 

organisationer av mer informell natur. Exempel på sådana mer informella 
organisationer är familjer. Såväl formella som informella organisationer driver 
alltså organisationsprojekt mot mer eller mindre tydliga mål. Tidsrymden vad 
gäller organisationsprojekt kan variera och kan också analyseras på olika 
nivåer. Det finns såväl övergripande som mer specifika organisationsprojekt. 
Precis som ett individprojekt kan ha högre eller lägre dignitet och löpa över 
olika lång tid för en individ så kan organisationsprojekt antingen vara enkla 
eller mycket komplexa och involvera många personer. Somliga projekt, till 
exempel projekt av politisk karaktär, kräver att olika organisationers 
organisationsprojekt samordnas. 
Det finns en viktig koppling mellan individ- och organisationsprojekt. I 
individprojektet att försörja sig, utgör inkomsten ett viktigt mål för individen 
som ska utföra de arbetsuppgifter som ingår i jobbet och som krävs för att 
arbetsplatsens verksamhet ska fungera. Individen utför aktiviteter i sitt 
förvärvsarbete och genomför därmed en del av arbetsgivarens 
organisationsprojektet.  
Konflikter kan uppstå mellan individens projekt (individprojekt) och 
verksamheters projekt (organisationsprojekt). Här finns en grogrund för 
motstridiga intressen och mötet mellan ett överordnat organisationsprojekt och 
den enskildes individprojekt kan därför innebära kollisioner (Ellegård 2001). 
Aktiviteter som genomförs i ett organisationsprojekt ingår alltså i individprojekt 
– men dessa respektive projekt behöver inte ha samma mål. Makt, resursstyrka 
och position har betydelse för om individens individprojekt får stryka på foten 
för överordnade organisationsprojekt eller inte. Individen kan också sträva efter 
och agera för att förändra organisationens mål eller efter att sätta nya delmål. 
Detta kan dock vara svårt. Personliga mål och normer med avseende på frågor 
som: Vad är kvalitet? Vad menas med en bra bemötande? Vad innebär god 
omvårdnad? och funderingar kring vad som är etiskt rätt kan medföra att 
individen gör annorlunda prioriteringar än vad som stipuleras i 
organisationsprojektet. Ständiga budgetminskningar, stress och krav på 
effektivitet kan till exempel komma i konflikt med individens syn på vad god 
omvårdnad innebär.  
Analysbegreppet projekt används för att det illustrerar och hjälper mig att 
hantera samverkansproblematiker som de inblandade parterna (såväl de 
formella som de informella organisationerna och individerna) kan ha när de 
genomför sina åtaganden. För att det stora, överordnade, projekt som 
förmedlingsprocessen utgör ska kunna genomföras måste olika personer i olika 
organisationer samverka. De enskilda organisationerna har sina, mer eller 
mindre klart, definierade mål för sina organisationsprojekt. Men på den 
övergripande samhällsnivån, som ska greppa över hela förmedlingsprocessen, 
finns det inget organisationsprojekt, där finns bara politiska målsättningar. Om 
de inblandade parterna inte samverkar havererar det överordnade projektet. 
Några av organisationerna kan ju trots det lyckas genomföra sina respektive 
projekt – men för individen som skulle ha fått hjälpmedel eller utfört sina 
arbetsuppgifter kan vardagens aktiviteter haverera. Intressant blir då frågan hur 
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organisationerna hanterar en sådan situation. Har man den enskilda individens 
projekt som högsta mål, eller definierar man sitt uppdrag utifrån respektive 
organisations mål? Organisationen kan ha ett stort organisationsprojekt för sitt 
övergripande mål och flera underordnade organisationsprojekt eller delprojekt. 
Det kan uppstå motsättningar mellan berörda organisationer när till exempel 
syncentralens övergripande organisationsprojekt ställs mot skolans 
organisationsprojekt med helt andra mål. Det uppstår en konkurrenssituation 
mellan de centrala målen för respektive organisation (se Nordell 2002:227ff). 
Oavsett inbördes styrkeförhållanden mellan individprojekt och 
organisationsprojekt finns det oftast vissa möjligheter för individen själv att 
välja att agera, eller att inte agera, i en viss situation. Detta visar på vikten av att 
diskutera ett centralt begreppspar inom tidsgeografin: resurser och restriktioner.  

Resurser och restriktioner  
Oavsett om det rör sig om individprojekt eller organisationsprojekt så måste 
olika aktiviteter utföras av personer för att möjliggöra att projektet kan 
förverkligas. 
Tidsgeografin tar, när det gäller att beskriva när, hur, var och av vem olika 
aktiviteter kommer att utföras, fasta på vad det skulle kunna vara som hindrar 
detta. Det tidsgeografiska begreppet för sådana hinder är restriktioner (Ellegård 
1990). Tre centrala restriktionsbegrepp är kapacitets-, kopplings- samt 
styrnings- eller auktoritetsrestriktioner (Ellegård & Nordell 1997:31ff; 
Mårtensson 1979). Genom att visa på begränsningar lyfter de också fram 
möjligheter och handlingsutrymmen i en situation (Kjellman 2003). 
Kapacitetsrestriktioner rör bland annat människans förmåga att överbrygga 
fysiska hinder. Rent fysiskt kan vi inte vara på mer än en plats samtidigt. Att 
hinna flytta sig från en plats till en annan, liksom de transportmöjligheter som 
står till buds utgör individers förflyttningskapacitet. Prismabegreppet visar hur 
användningen av olika transportmedel leder till att en person kan nå stora 
områden, givet att de vid en bestämd tidpunkt åter ska befinna sig vid 
utgångspunkten. Cykel respektive bil innebär således olika förflyttningsresurser. 
När dessa resurser inte räcker till för att möjliggöra för en person att kunna ta 
sig så långt hon behöver framträder en kapacitetsrestriktion. Teknikutvecklingen 
visar på att tidigare kapacitetsrestriktioner kan komma att ändras, bland annat 
innebär ökad användning av IKT att individer i vissa situationer inte rent fysiskt 
behöver flytta sig (Wihlborg 2000:29) Andra kapaciteter har att göra med 
ekonomi samt sociala och mentala begränsningar. Brister i kunskap, erfarenhet 
och förmåga att utföra aktiviteter utgör också kapacitetsrestriktioner. 
Människors behov av att äta, dricka och sova utgör biologiska restriktioner. 
Funktionsnedsättning av olika slag kan också utgöra kapacitetsrestriktioner. 
Kapacitetsrestriktioner innebär alltså resursmässiga begränsningar, och denna 
typ av restriktioner innebär att man inte kan göra sådant som i princip skulle 
kunna vara möjligt (Ellegård & Nordell 1997:33). 
Tidsgeografer intresserar sig bland annat för människors relationer och deras 
ageranden i samspel med varandra och med ting av olika slag. I begreppet 
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relationer läggs ofta så mycket mer än de rent tidsrumsliga villkoren för 
aktörerna (Mårtensson 1979). Ellegård (1990:61) lyfter fram begreppet 
”koppling” för att kunna koncentrera på just de tidsrumsliga villkoren för 
människans aktiviteter. Kopplingsrestriktioner relaterar till de sociala 
sammanhang vi som människor ingår i. Människor möts och träffas på vissa 
tider och på vissa ställen, exempelvis på arbetsplatser, skolor, fritidsgården eller 
i hemmet. Alla dessa möten innebär att kopplingar måste göras. Kopplingar kan 
göras människor emellan, men också mellan människor och teknik. Koppling till 
ting ger möjlighet att titta på hjälpmedel (varav datorn är ett exempel). 
Relationer i till exempel familjer innebär att löften och överenskommelser måste 
hållas för att relationerna ska bestå och utgör därmed kopplingsrestriktioner 
(Ellegård & Nordell 1997). 
Styrnings- eller auktoritetsrestriktioner speglar regler och lagar och förordningar 
som styr våra liv och som sätter ramar för vad vi kan eller, rent legalt, är tillåtna 
att göra. Formella överenskommelser och avtal är exempel på denna typ av 
restriktioner. Vissa forskare lägger våra grundläggande biologiska behov av till 
exempel sömn, vatten och mat (Ellegård 2001:60) till kategorin 
styrningsrestriktioner. Jag väljer dock, som framgått ovan, att hänföra dessa till 
kapacitetsrestriktionerna. I studien används resurs och restriktionsbegreppen som 
verktyg för att analysera hur och när teknik används inom de studerade 
organisationerna. 

Skuggeffekter 
Individbanor som beskriver aktiviteter i tidrummet kan användas för att 
beskriva tidsföljden mellan olika aktiviteter och ger därutöver möjlighet att 
fundera på om vad som inte hände. Med detta menar jag att om en odelbar 
resurs används till något så kan den inte samtidigt användas för något annat. 
Effekten av att någonting måste väljas bort när någonting annat väljs betraktas 
enligt det tidsgeografiska synsättet som en skuggeffekt av valet. Torsten 
Hägerstrand har använt sig av följande analogi för att beskriva människors 
ömsesidiga beroende av och kopplingar till varandra: 

”Ett litet barn ritar en fin gubbe på ena sidan av ett papper. Sedan ritar barnet 
en fin gubbe också på andra sidan av samma pappersark. Barnet vill leka med 
sina fina gubbar och vill klippa ut dem. Men blir mycket förgrymmat över att 
det inte går att klippa ut båda figurerna utan att den ena samtidigt förstörs!” 
(Hägerstrand i Ellegård 1990:3 sid 60). 

Jag tolkar detta som en beskrivning av vad skuggeffekter kan vara. Begreppet 
skuggeffekter är inte speciellt frekvent använt inom tidsgeografin, men jag 
menar att begreppet har kraft och borde kunna användas oftare i 
tidsgeografiska analyser. I denna studie definieras skuggeffekter med hjälp av 
Kjellman: 

”Skuggeffekter innebär att projekt som genomförs, beslut som fattas får 
konsekvenser för människor på andra platser än vad som var tänkt och/eller 
får andra effekter än vad som var meningen för de människor som innefattas i 
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projekt och beslut. Effekterna sprids i väven och påverkar individbanor och 
projekt i olika riktningar.” (Kjellman 2003:35). 

Torsten Hägerstrand (1997) har skrivit en inverterad version av HC Andersens 
saga ”Prinsessan på ärten”. Det blir en berättelse om vad de övriga personerna 
på slottet råkade ut för när prinsessan oförhappandes råkade komma dit. För att 
prinsessan, i den inverterade sagan, skulle kunna få sova på så många madrasser 
var alla övriga personer i hushållet tvungna att sova utan madrass. Betjänten 
blev förkyld efter att ha varit tvungen att vara ute i regnet och kunde därför inte 
träffa sin fästmö dagen efter. Hon blev sur och gifte sig med en annan. Detta 
illustrerar hur en händelse i sin tur orsakar andra händelser och att 
händelsekedjor får konsekvenser, eller skuggeffekter. Begreppet skuggeffekter 
kan tyckas enbart vara negativt, men så behöver det inte vara. Det kan vara 
positiva saker som inträffade trots att det inte, från början, var planerat att så 
skulle ske. Exempelvis kan ju skuggan vara mycket eftersökt på en varm dag 
(Kjellman 2003:129).  
Oavsett vilka aktiviteter som utförs under en dag gör sig behovet av sömn eller 
näring påminda under dagens lopp. Det gör att många projekt anpassas och 
planeras efter just dessa restriktioner. Det blir mycket tydligt när man studerar 
förskoleverksamheter där barnens (lek-) aktiviteter styrs och planeras efter 
mellanmål, utestunder och vila (Ellegård & Nordell 1997:37). Detta fenomen 
torde kunna studeras inom äldreomsorg, på våra arbetsplatser där fikapauser 
och lunchraster fyller våra grundläggande behov av att fylla på näring eller att ta 
en paus, sträcka på oss eller att kanske vila benen. Detta resonemang kan 
kopplas till begreppet skuggeffekter genom att, som Cecilia Kjellman (2003), 
visa på att om det är kort om personal på en vårdavdelning så kanske maten 
delas ut mycket tidigare än när patienterna faktiskt är hungriga, eller så får 
patienterna gå och lägga sig mycket tidigt på kvällen. Detta innebär att även om 
mat och sömn är kapacitetsrestriktioner, det vill säga vi måste ha dem för vår 
överlevnad, så kan andra restriktioner göra att individens förutsättningar att 
införliva och möjliggöra sina val och önskningar skjuts upp20

Dominanta, underordnade och havererade projekt 

. Kategorierna 
dominanta respektive underordnade projekt erbjuder verktyg för en sådan 
analys.  

Termen ”dominanta projekt” (Åquist 1992:23, 59) beskriver att vissa projekt i 
våra liv (antingen på individ eller på organisationsnivå) har en överordnad 
betydelse för individen. Ett exempel på ett dominant projekt är till exempel 
individprojektet att arbeta för att en inkomst (att förvärvsarbeta). I en familj kan 
detta individprojekt vara dominant (och utgöra en styrningsrestriktion) eftersom 
det styr när individen enligt anställningsavtalet måste utföra aktiviteter på 
jobbet. Samtidigt är samma individprojekt underordnat i arbetsgivarens 
organisationsprojekt som då är en styrningsrestriktion på en övergripande nivå. 

                                         
 
20 Se Kjellman 2003:222 för vidare resonemang kring detta.  
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Individprojektet (arbeta för en inkomst) kan därmed komma att stå i konflikt 
med organisationens övergripande mål, som kan göra att personen utsätts för 
slitningar mellan det hon vill göra och det hon måste göra. Personen kanske 
vänjer sig, ger upp eller omarbetar sin egen inställning till individprojektet. 
Precis på samma sätt kan man illustrera att vissa (mindre) projekt kan vara 
underordnade ett större dominant projekt.  
I vårt vardagliga liv finns fullt av projekt som vi ämnar genomföra, frivilligt eller 
för att vi måste. I och med att individen är tidsrumsligt odelbar finns det en 
gräns för hur många projekt hon kan vara engagerad i under en och samma 
tidsperiod. Restriktioner gör att hon väljer eller tvingas att inte genomföra 
projekt. Exempel på havererade projekt21

Hägerstrand trycker på vikten av att analysera icke lyckade projekt 
(Hägerstrand 1985:212) och att analysera de projekt som inte blev av. 
Metodologiskt kan det vara svårt att göra detta eftersom det kan vara svårt att 
fråga människor om projekt som inte blev av eller som inte blev bra, eller där 
projektet havererade. Projekt kan på detta sätt bli osynliggjorda. Icke desto 
mindre är det värdefullt att analysera sådana projekt för de säger oss någonting 
om de möjligheter personer har att driva på, försvara och få andra personer 
engagerade i sina projekt.

 (Hägerstrand 1985:201) kan för 
personer med funktionsnedsättning vara att man hindras att genomföra 
projektet att handla mat som planerat eftersom ledsagaren är sjuk. Ett annat 
exempel är om en person med grav synnedsättning ska åka med färdtjänstbussen 
och den inte kommer, eller är mycket försenad, innebär det kanske att personen 
ifråga inte kan åka på den planerade aktiviteten, missar sin tid hos ögonläkaren 
eller sin avsatta tid för att träna på datorn på syncentralen. I termer av det 
tidsgeografiska begreppet prisma innebär det att prismat som återstår är för litet 
för att rymma de tidrumsliga förflyttningar som krävs. Någonting händer som 
gör att de planerade aktiviteterna inte kan genomföras inom den ram som 
prismat utgjorde. Detta får effekter på individens möjligheter att fullfölja 
planerade projekt.  

22

Tidsgeografin har tenderat att intressera sig för hur projekt genomförs snarare 
än att studera och diskutera hur de uppkommer och intentionerna bakom dem

 

23

                                         
 
21 Hägerstrand skriver: ”But, frequently, projects delay, change, or wipe each other out as the 
permutations go along the now-line”. (Hägerstrand 1985:201). 

. 
Bo Lenntorp (1998:71) menar att det är av största betydelse att också studera 
och analysera hur projekt uppkommer, hur de genomförs samt hur de 
konkurrerar om utrymme och resurser.  

22 Andra forskningsinriktningar som nämner samma sak är Actor Network Theory där kraft ägnas åt att 
studera hur personer enrollerar andra personer i sina nätverk för att just genomföra projekt. 
23 Åsa Westermarks avhandling om kvinnors försörjningsstrategier i Columbia (2003) visar dock på 
möjligheten att tidsgeografiskt analysera såväl intentionerna som de realiserade projekten.  
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Organisatoriska stötestenar 
När projekt konkurrerar med varandra om utrymme i tidrummet benämner 
Tora Friberg (1990: 273-295; 1999: 57-58) den konfliktsituation detta ger 
upphov till och sättet konflikten hanteras på som organisatoriska stötestenar.  
Friberg menar att en organisatorisk stötesten är: 

”…den konfliktfyllda situation som uppstår när olika projekt konkurrerar med 
varandra om ett givet utrymme i tidrummet, och som upplöses genom att 
individen företar ett val som innebär att något projekt får överhanden och 
något eller några projekt får ge vika”.  Friberg 1990:274. 

Vidare menar Friberg att organisatoriska stötestenar är: 

 ”en samlingsbeteckning på motsättningsfyllda situationer vilkas upplösning 
har stor inverkan på vardagens organisation, och de måste oundgängligen 
hanteras på ett eller annat sätt” (Friberg 1990:274). 

Begreppet består av två delar, vilka tar fasta på olika betydelsebärare. Den första 
delen innebär att det i begreppet finns en organisationsmässig kärna som rent 
konkret handlar om hur personer hanterar sin vardag. Den andra delen berör 
det faktum att man inte kan komma förbi dessa stötestenar, och att det är 
nödvändigt att, i sin vardag, hantera dem på ett eller annat sätt (Friberg 
1999:57, Ellegård och Friberg 1993:63). 

Lokal ordningsficka 
Tidsgeografin betraktar tid, rum och materiella resurser som grund för 
vardagslivets organisering (Hägerstrand 1974, 1985; Carlestam & Sollbe 1991). 
Torsten Hägerstrands begrepp ”pocket of local order” (Hägerstrand 1985) 
knyter direkt an till det fysiska och till hur materiella resurser utnyttjas för att 
skapa en ordning på en plats. Hägerstrand beskriver begreppet på detta sätt:  

“The human pockets of local order are a superstructure, directly added to 
nature and not possible to maintain without that base. Consider as a symbol 
how the bee-owner takes advantage of the natural bee-flower symbiosis. The 
human world is full of arrangements in landscapes, homes, and factories that 
have been consciously designed to provide pockets of local order. A great 
number of socially agreed institutions and rules of behaviour have the same 
purpose. Our deeply ingrained territorial habits and our elaborate legal rules 
concerning ownership and rights of access indicate how important a 
predictable pattern of pockets of local order is for the conduct of human life.” 
(Hägerstrand 1985:208) 

Begreppet har också översatts till svenska. Bo Lenntorp kallar det för en 
”ordnad tidrumsficka” (1998:72ff) och Kajsa Ellegård (2001:45) använder 
uttrycket ”lokal ordningsficka”. Ellegårds begrepp betonar, i högre grad än 
Lenntorps begrepp, själva ordningen av restriktioner och resurser (Wihlborg 
2000:27). Jag tolkar Hägerstrands ursprungsbegrepp som att fokus just ligger på 
denna ordning, och har därför valt att använda den översättningen. I en lokal 
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ordningsficka ordnas förutsättningarna så att de utgör resurser och därmed 
verkar de i så begränsad omfattning som möjligt som restriktioner. En lokal 
ordningsficka kan alltså synliggöra individers agerande för att ordna sina 
resurser utifrån sina egna personliga förutsättningar i relation till omgivningens 
strukturer och sociala miljö (Åström 2001).  
En lokal ordningsficka är en avgränsad plats där människor bekräftar och 
upprätthåller ordningen bland annat genom att under en längre tid utföra 
aktiviteter i projekt. Det finns alltså en viss stabilitet i ordningsfickan. Lokala 
ordningsfickor kan underlätta för personer att genomföra projekt av olika slag. 
Om aktiviteterna som bygger upp projektet ändras, så ändras också 
förutsättningarna för den ursprungliga ordningen. Genom att arrangera om sina 
resurser kan en ny ordning upprättas och därmed förändras ordningen i fickan. 
Ett visst projekt kan antingen passas in i en befintlig lokal ordningsficka vars 
ordning då modifieras, eller så kan nya ordningsfickor skapas. Poängen med 
detta begrepp är att det ger verktyg för att visa hur individer ordnar resurser och 
restriktioner i relation till en plats och till omgivningen. 

Tidsgeografin och subjektiva dimensioner 
Det tidsgeografiska synsättet har kritiserats bland annat för att inte 
problematisera subjektiva dimensioner i livet (Nordell 2002:11). Exempelvis 
menar Solveig Mårtensson (1979) att det externa perspektivet i tidsgeografin är 
en svaghet och Tora Friberg (1990) kritiserar tidsgeografins outsiderperspektiv. 
Det har under årens lopp dock skett en förändring och utveckling av den 
tidsgeografiska ansatsen vad gäller subjektiva upplevelser och känslor. Bland 
annat har Kajsa Ellegård (1993, 1994) utvecklat och tillsammans med Kersti 
Nordell vidareutvecklat (Ellegård & Nordell 1997) tidsgeografiskt inspirerade 
dagboksmetoder. Tidsdagböckerna kan användas för att illustrera såväl 
objektiverade som subjektiva dimensioner i vardagen. Genom tidsdagböcker 
(eller aktivitetsorienterade dagböcker som de också benämns) kan sekvenser av 
aktiviteter identifieras och studeras, liksom sammanhang, kontinuiteter och 
individers samorganisation. I avbildningar av dagböckernas innehåll kan den 
fysiska dimensionen kompletteras med linjer som illustrerar mentala 
förhållanden. Med utgångspunkt från sådana dagböcker har ungdomar med 
synnedsättnings vardagsliv studerats (Kroksmark & Nordell 2001) tillika med 
exempelvis studier av personers upplevelse av hälsa kopplat till aktivitet 
(Kroksmark, Nordell, Bendixen, m fl 2006). Ett flertal avhandlingar har också 
på senare tid anammat Hägerstrands inbjudan (Hägerstrand 1991a:134) till att 
”klä på” tidsgeografin med ytterligare begrepp (bland andra Nordell 2002; 
Westermark 2003; Kjellman 2003; Andersson 2009).  
Gillian Rose (1993) kritiserade tidsgeografin för att inte problematisera 
kroppen. Enligt Rose blir människan i Hägerstrands tappning dess bana, dess 
trajektoria (Rose 1993:30). Rose menar att tidsgeografin representerar en 
minimalistisk, färglös fängslad kropp. Hon skriver bland annat: 
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 ”And even though time-geography focuses on constraints, its language is 
untouched by the experiences of being constrained, by the feelings that come 
with the knowledge that spaces are not necessarily without constraint.” (Rose 
1993:34). 

Rose menar att många och stora grupper, exempelvis kvinnor och homosexuella 
män, ständigt upplever att platser av olika anledningar inte är säkra att vistas 
på. Hon argumenterar att då tidsgeografin inte problematiserar detta, utgår den 
från rum som endast vita, heterosexuella män kommer i åtnjutande av. 
Hägerstrand själv skriver dock om banor eller trajektorier att:  

”Det bör dock observeras, att det som avbildas av denna linje inte i första 
hand är en rörelse i ett tomt kartesianskt rum utan stegen mellan kopplingarna 
till omgivande trajektorier. Alla trajektorier sedda tillsammans – vi antar för 
diskussionens skull att det är möjligt att se dem alla på en gång – 
dokumenterar i sin tur en väv av trajektorier.” (Hägerstrand 1974:90).  

Jag tolkar detta som att han redan 1974 betonade att människan i tidsgeografin 
inte är reducerad till dess bana. Individbanan används för att beskriva en 
individs rörelser i tidrummet och är en utgångspunkt för analyser. Även om 
bruket av individbanor ger tidsgeografen redskap att avbilda individens tillvaro, 
så livet levs i sitt sammanhang,  betyder det inte att tidsgeografin uppfattar 
människans liv som om det vore reducerat till streck. Nordell skriver att en 
individbana är ”ett sätt att grafiskt tydliggöra människans odelbarhet och 
livssammanhang” (Nordell 2002:16). Det tidsgeografiska synsättet erbjuder 
möjligheter att fånga och avbilda mönster och processer så som de ter sig i flera 
parallella sammanhang. Hägerstrand poängterar att mikronivån är viktig och 
betonar betydelsen av att kunna hantera variationsrikedomen (Hägerstrand 
1974). Mikronivån kan länkas till makronivån där det framkommer generella 
mönster (Hägerstrand 1974), och tidsgeografin erbjuder möjligheter att behålla 
variationsrikedom även där (Ellegård föreläsning 10 september 2003). 
Hägerstrand menar att den tidsgeografiska avbildningen möjliggör att röra sig 
mellan mikro- och makronivåerna utan att förlora sambandet mellan dem 
(Hägerstrand 1974:88). Hägerstrand menar att avbildningen också möjliggöra 
att studier kan göras och att detta kan ske  

”utan att man tappar greppet om de för förloppet avgörande kontextuella 
bindningarna” (Hägerstrand 1974:93).  

Ellegård och Cooper (2004) har utvecklat en metod som gör det möjligt att visa 
varje individ i en population utan att de individuella variationerna på 
mikronivån går förlorad när makronivån betraktas. Tidsgeografin ger således 
möjligheter att observera människors aktiviteter som ett samspel. Kajsa Ellegård 
beskriver detta så här:  

”det centrala i tidsgeografin är att betrakta människors aktiviteter som ett 
samspel. Betraktas aktiviteterna som något som man gör oberoende av 
varandra förloras den viktiga bredden på den sociala dimensionen. 
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Relationerna i tid och rum mellan människor bildar det nätverk av aktiviteter 
som vardagen är uppbyggd av” (Ellegård 1990:3 sid 61). 

Rose (1993) påstår att tidsgeografin inte problematiserar kropp och plats och 
detta har bärighet även på debatten som under de senaste åren varit aktuell 
inom forskningen om funktionshinder. Tvärtemot Rose anser jag att 
tidsgeografin just belyser det faktum att kroppen måste fokuseras, den såväl som 
andra fysiska ting. En av själva poängerna med tidsgeografi är just att den inte 
gör någon skillnad på om vi talar om den mänskliga kroppen eller om stolar, 
broar, lektionssalar eller trafikljus. Jag menar att den tidsgeografiska ansatsen 
kan beskriva och belysa det faktum att kroppen faktiskt måste ta utrymme i 
rummet. Genom sitt grundläggande arbete under 1960- och 70-talen var 
Hägerstrand också en av föregångarna vad gäller att rikta uppmärksamheten på 
detta centrala faktum, om än av många ansett som så banalt, att det inte alls 
borde röna någon uppmärksamhet eller forskning.  
Tidsgeografin har kritiserats för att ha ett absolut tids- och rumsbegrepp. 
Otvivelaktigt fäster tidsgeografin stor vikt vid materiella realiteter, och tid och 
rum utgör grundläggande dimensioner i tidsgeografiskt grundade analyser. Bo 
Lenntorp (1998:70) menar dock att det tidsgeografiska sättet att registrera 
förlopp är ett sätt som detta kan åskådliggöras på. Ibland tycks det som om 
kritikerna menar att tidsgeografin tillmäter tid och rum alltför stor vikt och 
reducerar analyserna till någonting som är självklart. Nedanstående två citat 
belyser kritiken av kritiken och får avrunda avsnittet om tidsgeografin och 
subjektiva dimensioner. Ellegård och Nordell skriver: 

”Kritiker menar att det är uppenbart att tid och rum alltid finns som 
begränsande faktorer. Ingen tidsgeograf förnekar att tid och rum alltid finns 
som begränsande faktorer, men tidsgeografer hävdar att det är inte alltid så de 
beaktas, hur självklara de än är. Därför krävs det verktyg som gör det lätt att 
hantera dessa dimensioner.” (Ellegård & Nordell 1997:40)  

Eller som Torsten Hägerstrand själv uttrycker det: 

”När vi slutligen kommer fram till den mänskliga populationen står vi på ett 
tydligt och ofrånkomligt sätt inför uppgiften att ta hänsyn till målinriktade 
handlingar. Det intressanta och viktiga är dock att observera, att även de 
mänskliga handlingarna är underkastade de biologiska och fysiska fenomenens 
restriktioner. Det är därför som det är befogat att söka efter en 
begreppsapparat vilken i sina grundläggande delar inte betraktar de fysiska, 
biologiska och mänskliga områdena som skilda världar. Enligt det synsätt som 
anläggs här förstås inte människa och miljö bäst som ett begreppsmässigt 
motsatspar utan som en sammanfallande mönsterbildning avtecknad mot 
bakgrunden av rum och tid – eller, annorlunda sagt, samtidighet och sekvens.” 
(Hägerstrand 1974:92). 

Genom att tillämpa det tidsgeografiskt synsättet och dess notationssystem kan 
olika personers uppfattning om sin vardag relateras till hur de uppfattar samma 
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typ av händelser, situationer och handlingar, och vilken relation de har till de 
resurser och restriktioner som omger dem.24

Tidsgeografin och kroppen  

 

Forskning om funktionshinder (Kitchin 1998) har poängterat att platser ibland 
kan anses exkludera människor, och kanske särskilt personer med 
funktionsnedsättning. Han menar att forskning måste ta in tid såväl som 
rum/plats för att kunna analysera funktionshinder. Han menar att platser kan 
vara konstruerade för att hålla personer med funktionsnedsättning på plats (in 
their place) genom till exempel att allmänna byggnader ofta är otillgängliga för 
besökare med funktionsnedsättning. Byggnader har till exempel trappsteg, 
biografer saknar hiss, toaletter är inte anpassade för rullstolar. Här är 
tidsgeografins fysiska kroppsbegrepp direkt tillämpligt. Sociala ordningar kan 
också medföra att personer med funktionsnedsättning kan uppleva sig vara på fel 
plats (out of place). Det övergripande rummet är också, enligt Kitchin (1998) mer 
eller mindre organiserat för att upprätthålla funktionshindrande praktiker. Om 
samhällets omgivande villkor ska kunna förstås, menar Kitchin att vi måste:  

”…deconstruct the landscapes of power and exclusion, and the geographies of 
domination and resistence” (1998:346).  

Och han fortsätter: 

”Social relationships are mediated through a variety of sociospatial processes 
and space is produced in such a way as to maintain current power situations.” 
(Kitchin 1998:350). 

Min egen ingång till tidsgeografin baseras bland annat på dess betoning av det 
fysiska och det taktila och av tid och rum. Hägerstrand (1991a:142) nämner 
Gregory Batesons bok “Steps to an Ecology of Mind”, från 1972 . Hägerstrand 
skriver: 

”… Om jag har förstått honom [Bateson – min kommentar] rätt, vill han inte 
erkänna någon gräns mellan ett i oss inneslutet ”mind” och en yttre värld. När 
en blind person känner sig för på marken med sin käpp, så går inte gränsen för 
hans ”mind” vid hans hud. Snarare går den vid spetsen av käppen, därför att 
därifrån går en obruten informationsväg till handen och hjärnan och tillbaka 
igen vid nästa steg. (Hägerstrand 1991a:142).  

Tankegångarna att en teknik, i detta fall ett hjälpmedel, kan bli som en 
förlängning av den egna kroppen har även berörts av andra författare. Inger 
Berndtsson skriver bland annat: 

                                         
 
24 En metod är att använda intervjuer, en annan att använda aktivitetsorienterade dagböcker, vilka sedan 
kan ligga till grund för intervjuer. 
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 ”När själva käppen har blivit ett familjärt instrument börjar världen av 
kännbara objekt, inte vid käppanvändarens hand utan vid käppspetsens slut.” 
(Berndtsson 1997:57). 

Kroppens roll i visuell och taktil varseblivning tas bland annat upp av Gunnar 
Karlsson (1999) när han skriver om hur blinda och synsvaga personer orienterar 
sig. Karlsson menar att känseln, synen, hörseln och även dofter används när 
man skaffar sig uppfattningar om var någonstans man befinner sig. Han menar 
att känseln och synen har en särställning i den bemärkelsen att det är de två 
sinnena som sätter människor i direktkontakt med ting (Karlsson 1999:26).  
Kritik har riktats både mot den sociala modellen och mot tidsgeografin för att 
de inte problematiserar kroppen, och den roll den spelar för upplevelsen av 
funktionshinder respektive plats, resurser och restriktioner. Jag hävdar att denna 
kritik skjuter över målet. I såväl den sociala modellen som i tidsgeografi finns 
det en implicit förståelse för att både kroppen och subjektet är viktiga. Det 
centrala i den sociala modellen är dock inte individens funktionsnedsättning 
(impairment) utan omgivningens barriärer, vilka alltså utgör ett funktionshinder 
(disability). I tidsgeografi är kroppen som fysisk enhet central och det är 
kroppen som tar plats i tidrummet. 

2.4  Avslutande kommentarer  
Johan Asplund skriver: 

”Tidsgeografin specificerar vad som inte är möjligt. Inom ramen för vad som 
är möjligt får jordstycke, säsong, frö och odlare välja bäst de vill. Dock gör 
tidsgeografin systemet en dubbel tjänst: den klargör var det omöjliga slutar och 
det möjliga tar vid”. (Johan Asplund 1985:188). 

Tidsgeografin markerar restriktionerna och sätter med detta upp en gräns – 
inom den gränsen är allt möjligt. På detta sätt markerar tidsgeografin just 
möjligheterna och det nåbara. Tidsgeografin studerar bland annat hur projekt 
och aktiviteter samordnas i olika sammanhang. Projekt med målsättningen ”att 
samordna x och y” tar sig olika uttryck beroende på i vilka sammanhang de 
ingår i. Djupare empiriska studier som bygger på begreppen projekt och 
aktiviteter kan bidra till att ge mer nyanserade bilder av den kontrastrika 
vardagen och därigenom också ge förutsättningar att få en bättre förståelse för 
vilka villkor olika vardagsliv levs under – detta gäller inte minst barn med 
synnedsättning. 
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Kapitel 3 

Studiens genomförande, metod och material 

Med utgångspunkt från två syncentralers upptagningsområden har jag studerat 
hur arbetet med förskrivning av datortekniska hjälpmedel går till samt hur 
hjälpmedlen används på skolor och i barnens hem. För att analysera 
förmedlingsprocessen ansåg jag det väsentligt att fånga deltagarnas vardagliga 
praktik. Min ingång till fältet har varit syncentralerna men eftersom 
förmedlingen av datortekniska hjälpmedel i huvudsak utförs inom två andra 
organisationer där barnen tillbringar en stor del av sin vardag (skola och hem) 
ingår även dessa i studien. Genom främst intervjuer, observationer och samtal 
har jag samlat in undersökningsmaterialet. Barnen har dessutom skrivit 
tidsgeografiska dagböcker, vilka bland annat utgjort underlag för intervjuer. 

3.1 När i tiden? 
Undersökningen genomfördes under åren 2000 till och med 2004. De åtta barn 
med grava synnedsättningar som utgör kärnan i undersökningen kommer från 
två syncentralers upptagningsområden. Barnen var vid tiden för undersökningen 
mellan 7 och 18 år.25

                                         
 
25 Två av ungdomarna hade vid intervjutillfället fyllt 18 år (en skulle snart fylla 19 år). Jag började mina 
förberedande studier, observationer, samtal med syncentralens personal, intervjuer med professionella 
under år 2000. Ett av barnen var vid undersökningens start (år 2000) 5 år, men vid gruppintervjun med 
föräldrarna (år 2002) var barnet 7 år, och kom då med i undersökningen. Ett annat barn tillkom under 
undersökningens gång då barnet började se sämre och behövde använda datorteknisk utrustning och 
punktskrift. 

 Materialet har samlats in under en fyraårsperiod och jag 
har därför observerat och pratat med barnen vid flera tillfällen. Hos de 
syncentraler som ingår i studien övergår barnen från att betraktas som barn till 
att bemötas som vuxna när de är runt 18 år. Detta sker dock inte i direkt 
anslutning till myndighetsdagen, utan sker istället längst en glidande skala. 
Övergången tycks vara mer beroende på vilket skede i förmedlingsprocessen 
individen befinner sig i vid övergången från skolans år 9 till gymnasiet än av 
deras exakta ålder. Om det pågår en omfattande förskrivning av nya hjälpmedel 
inför gymnasiestudierna håller syncentralerna tät kontakt med barnen. När 
datorn väl är på plats och barnet har funnit sig tillrätta i de nya lokalerna anser 
syncentralen att barnet allteftersom själv får ta initiativ och kontakt med 
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syncentralen. Barnet går från att betraktas som ett barn till att betraktas som 
vuxen.26

Jag tog mina första kontakter med syncentralerna i början av 2000 och jag hade 
uppehåll i materialinsamlingen bland annat på grund av föräldraledigheter. 
Under hösten 2002 genomfördes gruppintervjuerna med föräldrarna. 
Huvudparten av materialinsamlingen ägde rum under hösten 2003, samt under 
2004. 

  

Barnen hade vid undersökningens genomförande antingen redan fått 
datortekniska hjälpmedel och anpassningar förskrivna genom syncentralernas 
försorg, eller stod i begrepp att få det. För att följa hur förskrivningen av 
datortekniska hjälpmedel till barn med grava synnedsättningar går till, har jag 
följt olika yrkesutövare på syncentralerna för att därigenom fånga hur denna del 
av förmedlingsprocessen genomförs. Men jag vill inte enbart fånga själva 
förskrivningen, det vill säga hur barn får tillgång till datortekniska hjälpmedel, 
utan även hur användningen i vardagen ter sig. Jag studerade därför även om 
och hur de datortekniska hjälpmedlen användes och hanterades i vardagen på 
skolor samt i barnens hem.  

 3.2  Val av deltagare 
De två syncentraler som ingår i undersökningen ligger i samma landsting, men 
är av olika storlek och har olika stora upptagningsområden. De två 
syncentralerna finns i medelstora svenska städer. Jag har valt att endast studera 
två syncentraler därför att jag var intresserad av att ingående följa den 
vardagliga praktiken i förmedlingsprocessen. Genom att följa arbetet på två 
syncentraler har jag haft möjlighet att få djup kunskap om de enskilda 
individernas arbetsuppgifter, deras samordning av verksamheten och vilka 
hinder som de inblandade erfar under förmedlingsprocessens gång. Ansatsen är 
således explorativ, och jag samlar in mycket material på ett fåtal ställen. I och 
med att jag följde flera individer i en process, som var utsträckt i tid och rum, 
medförde detta också att rent praktisk hänsyn måste tas, såtillvida att jag skulle 
kunna åka till skolorna och syncentralerna vid flera tillfällen. Studien skulle 
också vara genomförbar inom ramen för ett avhandlingsarbete. De två 
syncentralerna ligger i samma landsting vilket gav möjlighet att studera om och 
hur gemensamma föreskrifter lokalt tolkades olika. Vad avser barnen gör jag 
dock inte några direkta jämförelser mellan de två syncentralerna. 
Valet av barn som deltagit i denna studie skedde i samråd med den 
anpassningslärare på respektive syncentral som hade ansvaret för barnens 
synhabilitering och därmed också för förskrivning av deras datortekniska 
hjälpmedel. Tre av de åtta barnen kommer från den ena syncentralens 
upptagningsområde och fem barn från den andra syncentralens 
upptagningsområde. Jag har valt att arbeta med barn i skolåldern som enbart 

                                         
 
26 Jag stödjer även min åldersindelning på att den generella habiliteringsverksamheten riktar in sig på 
barn och ungdomar mellan 0-20 år (Bille & Olow 1999:217). 
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har synnedsättning. I denna avhandling avses därmed att barnen inte har fler 
diagnostiserade funktionsnedsättningar som påverkar förskrivningen av 
hjälpmedel. Antalet barn som förutom synnedsättning också har en ytterligare 
funktionsnedsättning är betydligt högre än de som enbart har synnedsättning. 
Skälet till att avgränsa undersökningen på så sätt var att tillämpningen av den 
rent organisatoriska ordningen kring vilken organisation som hade ansvar för 
förskrivningen och för anvisning av datortekniska hjälpmedel för barn med flera 
funktionsnedsättningar var oklar. Jag ansåg därför att det skulle vara tillräckligt 
svårt att fånga själva processen kring förmedlingen, utan att dessutom behöva ta 
hänsyn till ytterligare oklarheter, i form av förskrivningsansvar. För de barn som 
inbjöds att vara med i undersökningen fanns således ingen oklarhet kring att det 
var syncentralen som hade ansvaret för att utrusta barnen med datortekniska 
hjälpmedel. En ytterligare avgränsning gjordes rörande att det skulle vara 
möjligt för mig att föra en direkt dialog med barnen ifråga, och alltså inte 
samtala via tolk. Detta medförde att ett barn, i en av syncentralernas 
upptagningsområde, föll bort. I övrigt har alla barn i skolåldern med grava 
synedsättningar på de två undersökta syncentralerna varit med i 
undersökningen, totalt alltså åtta barn. 27

Det kan naturligtvis vara en nackdel att låta syncentralerna vara med och föreslå 
vilka som tillfrågas om de vill vara med i studien. Det fanns en risk att 
syncentralerna enbart skulle ta med barn som de förmodade var positiva till 
syncentralernas arbete och att studien på detta sätt skulle kunna få en positiv 
slagsida. Materialet har dock inte givit några indikationer på att detta skulle 
vara fallet.  

 

På de två syncentralerna har jag följt barn med grav synnedsättning. 
Syncentralernas arbete med skolbarn skiljer sig åt beroende på om barnen har 
grava synnedsättningar eller en synsvaghet. Såväl arbetet utifrån 
behovsbedömning som förskrivning av datortekniska hjälpmedel samt hur 
hjälpmedlen används skiljer sig åt. Alla barn med grav synnedsättning måste, så 
småningom, lära sig punktskrift. Barn med synsvaghet har i allmänt så stora 
delar av sin syn kvar att de endast behöver datortekniska hjälpmedel som 
kompletterar synen, till exempel vanliga förstoringsprogram på datorn. Barn 
med grav synnedsättning anses på de flesta syncentraler vara i störst behov av 
datortekniska hjälpmedel för att klara sin vardag (inte minst i skolan), och är 
därmed den grupp barn som prioriteras i förskrivningen av stora och dyrbara 
datortekniska utrustningar. Tillgången till datortekniska hjälpmedel var alltså 
god för dessa barn och det fanns en inarbetad rutin för hur 
förskrivningsprocessen gick till, liksom det fanns erfarenhet av användningen av 
denna typ av tekniska hjälpmedel på skolorna.  
Barn med grav synnedsättning är dock inte en homogen grupp. Det finns stora 
skillnader i hur grav synnedsättningen är, det vill säga inom 
                                         
 
27 Detta innebär att jag i princip har ett totalurval av de barn och ungdomar med grava synnedsättningar 
som vid tillfället fanns inom respektive syncentrals upptagningsområde och där ansvaret för att utrusta 
barnen med datortekniska hjälpmedel klart låg på syncentralerna. 
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undersökningsgruppen finns det stora individuella skillnader i hur bra eller 
mycket barnen såg, och hur stor (om någon) användning av synen de hade. Det 
innebär att några av barnen, vid undersökningens genomförande inte såg 
någonting alls medan andra hade vissa synrester kvar.28

3.3  Att ringa in ett fält 

 

Min egen förförståelse av materialet kommer av att jag tidigare har följt en 
person på nära håll som gick igenom en snarlik process. Jag började då fundera 
över hur det går till när personer med funktionsnedsättningar ska bedömas av 
de professionella inom området, hur individerna blir bemött och varför 
slutresultatet blir som det blir. Vidare bygger mitt intresse för problematiken 
kring förskrivning av tekniska hjälpmedel på att jag under ett par år arbetade i 
en koncern nära knuten till Synskadades Riksförbund. Där arbetade jag nära 
personer med synnedsättningar, och fick ta del av deras funderingar kring sina 
arbetstekniska hjälpmedel och hur de fungerade i vardagen. Dessa två 
erfarenheter formar och ligger till grund för mitt intresse för forskningsfrågorna 
och fältet. 
För att få en grundförståelse för det arbete som utförs på syncentralerna har jag 
under en sammanhållen veckas tid följt personalen på en av de två undersökta 
syncentralerna. Jag följde bland andra optikern, anpassningsläraren, 
synpedagogen och sekreteraren under deras arbetsdag. Jag följde med på 
hembesök, på förflyttnings- och orienteringsövningar (ibland med ledarhund), 
på synundersökningar, utprovningar av glasögon och vid behovsbedömningar 
av olika hjälpmedel. Under denna tid följde jag inte primärt det arbete som de 
yrkesverksamma gjorde som specifikt var relaterat till barn, utan jag tog del av 
arbetet oavsett vilken ålderskategori patienten tillhörde. Syncentralens största 
patientgrupp utgörs av personer över 65 år. Jag har följaktligen varit på hem- 
och träningsbesök hos såväl barn, som vuxna och äldre personer. Utöver denna 
koncentrerade och sammanhållna tid på syncentralen har jag också tillbringat 
mycket utspridd tid på syncentralerna. Orgelbundet och under längre tid har jag 
kommit och gått på syncentralerna i syfte att vara med på datorutprovningar, 
göra intervjuer med någon i personalen, vara med på genomgången av inbokade 
patienter, samt vara med under luncher och kafferaster.  
Patienter på en syncentral blir remitterade dit via sjukhusets ögonklinik. Den 
ansvariga läkaren på syncentralen tillhör ögonkliniken, och klinikens läkare är 
med vid journalgenomgångar av kommande patientbesök. Förutom denna 
patientkoppling, som gäller alla syncentraler, hör också vissa syncentraler 
organisatoriskt till sjukhusets ögonklinik och det gäller bland annat de två 
syncentraler jag studerat. Det kändes därför angeläget att tillbringa tid på en 
ögonklinik för att få en viss inblick i hur arbetet där är relaterat och kopplat till 
arbetet på syncentralen. Jag tillbringade två dagar på ögonkliniken på ett av de 

                                         
 
28 På grund av ett progredierande förlopp skulle några av barnen komma att få starkt försämrad 
synförmåga. 
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sjukhus som de undersökta syncentralerna hör till, och jag följde arbetet med 
ögonpatienterna under såväl undersökningar som operationer. Jag talade med 
läkare, sjuksköterskor och med patienterna i korridorerna, och försökte efter 
bästa förmåga skaffa mig en översiktlig bild av arbetet på en ögonklinik. Vid 
andra tillfällen har jag fått tillfälle att sitta med på fortbildningskurser för 
ögonklinikens personal. Ytterligare kännedom om arbetet på en syncentral fick 
jag genom att närvara vid en föreläsning och tillhörande rundvandring på 
syncentralen som görs inom ramen för läkarutbildningen. Vidare har jag deltagit 
i olika arrangemang för barn med synnedsättning som arrangeras av de 
undersökta syncentralerna. Intervjuer med vuxna och äldre personer med 
synnedsättning har givit ytterligare en inblick syncentralernas arbete, så som det 
tedde sig utifrån enskilda personernas perspektiv. Dessutom genomförde jag 
intervjuer med företrädare för dåvarande Specialpedagogiska institutet (SIT)29, 
och även samtal med en konsulent från dåvarande Statens institut för 
handikappfrågor i skolan (SIH)30

För att inte enbart basera min undersökning på erfarenheterna från två 
syncentraler, tillbringade jag i början av min undersökning tid på ytterligare en 
syncentral där en aktiv satsning gjordes för att även barn med synsvaghet skulle 
beredas möjlighet att arbeta med datortekniska hjälpmedel. Denna syncentrals 
arbete med förskrivning av datortekniska hjälpmedel till barn med synsvaghet 
liknar därför på flera sätt det arbete med barn med grav synnedsättning som 
sker på de två undersökta syncentralerna. Jag menar att det varit väsentligt för 
min förståelse både för fältet och för det individuella arbete som måste göras 
med varje barn, att på detta sätt få ta del av erfarenheter från syncentraler med 
olika förhållningssätt. På denna kompletterande syncentral har jag bland annat 
varit med på ett datorläger som anordnades för barn med synsvaghet. Jag har 
följt med när barnen varit i träningsköket på syncentralen för att exempelvis 
laga mat, duka och diska (det vill säga: träna på aktiviteter i det dagliga livet

. För att ytterligare vidga min förståelse av 
syncentralernas arbete gjordes dessutom intervjuer med personal från olika 
företag som säljer datorer, hjälpmedelsprogram samt utbildningar till 
syncentralerna.  

31

                                         
 
29 Specialpedagogiska institutet var en rikstäckande myndighet för statens stöd i specialpedagogiska 
frågor. Den 1 juli 2008 bildades Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilken övertog verksamheten från 
bland andra Specialpedagogiska institutet. 

) 
och jag har följt arbetet i lekrummet, där bland annat motorik övas och tränas. 
Förutom långa och givande samtal med den arbetsterapeut som ansvarade för 
denna satsning, har jag fört ett gruppsamtal med föräldrar till synsvaga barn, 

30 I och med bildandet av Specialpedagogiska institutet 1 juli 2001 övergick den konsulentverksamhet 
som funnits inom Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) till Specialpedagogiska institutet 
(SIT). Under början av min materialinsamlingsperiod fanns också en annan inblandad grupp: så kallade 
SIS-pedagoger. Dessa SIS-pedagoger benämndes också för datapedagoger/-syn. Under tiden för 
datainsamlandet var det, i mitt undersökningsområde, samme person som arbetade som SIS-pedagog 
respektive SIH-konsulent. När dessa beteckningar förekommer i materialet (exempelvis i kapitel 7.2) 
använder jag beteckningen konsulent. Begreppet datapedagog kan ibland också användas synonymt. 
31 Aktiviteter i det dagliga livet (förkortas ADL) är ett etablerat begrepp som används inom såväl 
rehabilitering, habilitering som arbetsterapi.  
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pratat med barnen och besökt flera barn på deras skolor. Jag har följt två 
datatekniker under deras arbetsdag, följt dataundervisningen för barn med 
synsvaghet samt intervjuat en av datateknikerna. I slutet av 
materialinsamlingsperioden genomfördes dessutom intervjuer med tre personer 
på ytterligare en syncentral (chef, ansvarig för förskrivning datorer till barn och 
barnhabiliteringen). Erfarenheterna från de båda kompletterande syncentralerna 
har ökat min förståelse för fältet och för de villkor som förmedlingen bedrivs 
inom. Däremot ingår inte de observationer eller intervjuer som gjordes vid dessa 
syncentraler bland det material jag redovisar i bearbetningen och analysen av 
materialet. 
 

3.4  Föräldrarnas godkännande 
Eftersom barnen i undersökningen var minderåriga krävdes, förutom 
naturligtvis barnens eget godkännande, föräldrarnas godkännande av att de 
deltog i undersökningen. Detta gjordes på kombinerade informationsmöten och 
gruppsamtal vilka ägde rum innan jag började intervjua skolbarnen. På dessa 
möten informerades föräldrarna om undersökningens syfte och upplägg. 
Föräldrarna fick möjlighet att ställa frågor, och jag bad dem skriva på ett intyg 
(se bilaga 1) där de gav sitt godkännande (informerat samtycke) till att deras 
barn skulle ingå i undersökningen. Förutom den rena informationsdelen 
fungerade alltså sammankomsten också som ett gruppsamtal, där frågor rörande 
exempelvis barnens tillgång till och användning av de datortekniska hjälpmedlen 
togs upp.  
En fördel med att samla föräldrarna på detta sätt var att jag träffade alla 
föräldrarna, inom respektive syncentrals upptagningsområde, på samma gång 
och att samma information därför kunde ges till alla medverkande. Efter att 
valet av deltagare gjorts skickade jag ett brev (se bilaga 2) till föräldrarna där jag 
kort förklarade undersökningens syfte, vem jag var och att undersökningen 
bedrevs i samarbete med syncentralen på orten. I brevet inbjöds föräldrarna att 
vara med på ett informationsmöte, som skulle äga rum på syncentralen. I brevet 
uppgavs också att anpassningsläraren från syncentralen skulle ringa för att 
kunna svara på eventuella frågor och för att kunna ge mer information. Jag 
valde att göra på detta sätt, då föräldrarna känner till syncentralen och sedan 
länge känner kontaktpersonen. Några dagar efter att brevet skickades ut ringde 
anpassningsläraren upp föräldrarna för att höra om de ville komma på mötet. 
Det visade sig vara klokt, för en vanlig reaktion från föräldrarnas sida var först 
att de upplevde att de inte kunde någonting om datorer, och att de därför inte 
vare sig trodde att de hade någonting att tillföra eller att de av den anledningen 
inte skulle vara välkomna att delta i studien. Anpassningslärarna förklarade att 
det inte alls var nödvändigt att föräldrarna kunde någonting om datorer, och att 
syftet med att träffas låg i att informera dem om projektets och studiens syfte 
samt att, ur deras perspektiv, diskutera hur barnen fick tillgång till och använde 
sina datortekniska hjälpmedel. Anledningen till att det var anpassningsläraren 
som skötte de initiala kontakterna med föräldrarna var att jag bedömde att 
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föräldrarnas långvariga kontakt med syncentralen och anpassningsläraren skulle 
stärka deras förtroende för studien. Jag förmodade att syncentralens deltagande 
i undersökningen underströk undersökningens legitimitet, att den var seriöst 
upplagd och undersökte frågor som också syncentralen fann angeläget att 
diskutera. I och med att det var personal från syncentralen som i detta skede 
ringde till föräldrarna överlät jag sålunda en del av informationsspridningen till 
syncentralerna. Jag känner dock att detta var nödvändigt för att kunna beredas 
möjlighet att få ta del av familjernas och barnens vardagsliv 
Till det informationsmöte som hölls på den ena syncentralen kom bara ett 
föräldrapar, men till den andra syncentralen kom flertalet av barnens föräldrar. 
Informationsmötena och samtalen på syncentralerna kom därför att få lite 
annorlunda karaktär. Ett föräldrapar på den ena syncentralen hade glömt bort 
dagen för mötet, och det tredje föräldraparet hade vid denna tid ännu inte 
kommit med i undersökningen då deras barn, vid denna tidpunkt, ännu inte 
hade en grav synnedsättning (utan var synsvag). På informationsmötet på den 
andra syncentralen deltog både mödrar och fäder i stor utsträckning. På 
informationsmötet gavs också stort utrymme att ställa frågor. Många av 
föräldrarna uttryckte också att det var givande att i grupp samtala kring sina 
erfarenheter och funderingar kring förskrivningen och användningen av datorer 
och hjälpmedel. Vid informationssamtalen deltog, förutom föräldrarna och jag, 
även anpassningsläraren från den berörda syncentralen. Mötena ägde rum 
kvällstid i syncentralens lokaler, och syncentralen bjöd på lättare förtäring. För 
de föräldrar som inte hade möjlighet att delta i informationsmötet genomfördes 
telefonsamtal där samma information som framförts vid mötet gavs. Intyget 
skickades per post.  
Samtliga tillfrågade föräldrar tillät sitt barn att vara med i undersökningen. Jag 
har reflekterat över om föräldrarna på något sätt kan ha uppfattat det som ett 
tvång eller en skyldighet att delta i undersökningen. Jag upplever inte att det 
uppfattades så. På mötet vinnlade jag mig om att på ett klart och tydligt sätt 
framföra att det var frivilligt att delta. Men samtidigt får man förmoda att alla 
uppfattade att jag naturligtvis hoppades att de ville vara med. Mot den 
bakgrunden kan jag självkritiskt resonera kring att det antagligen hade krävts 
mycket av en förälder för att under mötet säga att de inte ville medverka i 
undersökningen. Samtalen vid bordet präglades av en öppenhjärtlig och livlig 
diskussion och det hade, som jag uppfattade situationen, funnits stora 
möjligheter för föräldrarna att påtala möjligheter till förändring eller att tacka 
nej till deltagande. Informationsbrevet skrevs ut på syncentralens brevpapper. 
Detta gjordes för att signalera att undersökningen hade syncentralens 
godkännande och rörde frågor de också fann angelägna att belysa. Föräldrar till 
barn med synnedsättningar är dock ganska vana vid att olika undersökningar 
genomförs. Föräldrarna var alltså långt ifrån överraskade över att erbjudas att 
delta i nya studier utan snarare aningen trötta på alla undersökningar som görs. 
Jag tolkar det faktum att de trots detta valde att medverka i undersökningen 
som att de fann undersökningens fokus intressant och relevant.  
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3.5  Ändrade namn på deltagarna 
Urvalet består av en ytterst begränsad grupp där alla barn känner, eller känner 
till varandra. Detta gäller också för deras föräldrar samt respektive 
assistenter/kompanjonlärare. På en av orterna gick två av barnen under en tid på 
samma skola.32

I det informationsbrev som gick ut till föräldrarna nämndes att jag skulle ändra 
alla namn på personer, skolor, orter inför publiceringen av materialet. Däremot 
har jag inte nämnt någonting om anonymitet. Detta tror jag inte riktigt heller att 
jag kan garantera. Mitt urval är så pass litet, två städer i Sverige, och med ett 
fåtal intervjufall, att det kanske kommer att vara någon med anknytning till och 
vetskap om familjerna som kan identifiera vem som är vem. Att personer kan 
identifiera sig själva gäller i alla kvalitativa studier, men i denna studie fanns 
således också möjlighet för deltagarna att kunna identifiera varandra. Genom att 
ändra namn på deltagarna ämnar jag försvåra att detta sker. Utomståendes 
eventuella identifikation av deltagarna i undersökningen försvåras också av att 
det förflutit några år mellan materialinsamlingen och presentationen av 
undersökningen. 

 Jag har bland annat fört samtal med de båda barnen 
tillsammans. Alla barn i undersökningen känner också till varandra genom olika 
klubbar och träffar som arrangeras av syncentralen på deras ort. 
Assistenterna/kompanjon-lärarna medverkar på dessa träffar, och därigenom 
känner också de till varandra. Föräldrarna hade inte träffats i grupp tidigare. Jag 
har bedömt att det inte skadar barnen eller föräldrarna om föräldrarna träffas 
för gruppsamtal.  

För att underlätta läsningen av intervjumaterial benämner jag personer från 
samma yrkesgrupp med namn som börjar på samma bokstav (idé från Sjöström 
1994:64), vilket redovisas i figur 3.1. Anpassningslärarna på syncentralerna har 
givits namn som börjar på A, och datateknikerna har fått namn som börjar på 
D. Enligt samma princip har skolans stödpersonal (assistenter och 
kompanjonlärare) givits namn som börjar på S. Barnen har fått namn som 
börjar på B. Valet av namn är styrt av denna begynnelsebokstav.33

 
  

                                         
 
32 Under en tid under materialinsamlingsperioden gick två av de undersökta barnen på samma skola. 
Samtal fördes då med dem båda tillsammans. Senare under materialinsamlingen ändrades förhållandena, 
och en av eleverna slutade på den aktuella skolan. De bandade intervjuer som gjorts med dessa elever är 
utförda under denna senare del av undersökningen, när de inte längre gick på samma skola. 
33 Jag har således inte anpassat valet av namn efter andra sorteringsinstrument som exempelvis populära 
namn vid den aktuella tidpunkten (Sundkvist 1994:10). 
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Person/organisation Initial Den ena syncentralen Den andra syncentralen

 

 

Figur 3.1 Figuren föreställer ett schema över de personer och organisationer som 
förekommer ofta i materialet. Schemat är en matris, bestående av fyra kolumner och tre 
rader.  Kolumnerna är: Person/organisation, initial, den ena syncentralen, den andra 
syncentralen. Raderna är: Barnen, Syncentralen (anpassningslärare, datatekniker), Skolan 
(stödpersoner i form av assistenter eller kompanjonlärare).  Barnen ges i 
undersökningsinitialen B. Från den ena syncentralens upptagningsområde finns Bodil, Bosse 
samt Botvid. Från den andra syncentralens upptagningsområde finns Beata, Bertil, 
Benjamin, Benny och Bengt. 

Anpassningsläraren från syncentralen ges namn på A. Från den ena syncentralen kommer 
Antonia, och från den andra syncentralen kommer Andrea. Datateknikerna på 
syncentalerna ges namn på D. Från den ena syncentralen kommer Douglas, och från den 
andra kommer Dennis. Stödpersoner i skolan (assistenter eller kompanjonlärare) ges namn 
på S. Från den ena kommer Sonja, Sonny och Sofia. Och från den andra kommer Selma, 
Svea, Stella och Stefan.  

3.6  Typ av material 
I inledningsskedet av undersökningen hade jag primärt tänkt att fokusera på 
barnens perspektiv på förmedlingsprocessen, deras användning av hjälpmedel 
och om datorn i sig påverkade deras möjligheter att få kontakt med och umgås 
med kamrater. För att få en grund inför barnens egna berättelser samlade jag 
material och intryck från barnens föräldrar, kompanjonlärare/assistenter på 
skolor, och på syncentralerna talade jag bland andra med anpassningslärare och 
datatekniker. Under detta arbete märkte jag ganska snart att arbetet med 
förskrivningen av de datortekniska hjälpmedlen på syncentralen liksom arbetet 
med att möjliggöra för barnen att ta till sig tekniken och att också använda den i 
skola och hem, var betydligt mer komplicerat än vad jag först trott. Detta 
medförde ett visst perspektivskifte och förändring av fokus på studien till att, än 
mer än vad som ursprungligen var tänkt, fånga hela processen och praktiken 
som byggs upp med och kring förmedlingen av datortekniska produkter till 
barnet. Jag betraktar barnet som navet kring vilken förmedlingsprocessen 
kretsar. Därför blev det viktigt att också fånga fler inblandade personers åsikter 
och praktik än jag ursprungligen hade avsett. 
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Jag använder olika metoder för att söka material. Med föräldrarna använder jag 
mig av gruppsamtal och enskilda intervjuer och med barnen kombinerar jag 
deltagande observationer, aktivitetsorienterade dagböcker och intervjuer. För 
personalen på syncentralerna samt med barnens assistenter/kompanjonlärare har 
jag genomfört observationer, samtal och intervjuer. I figur 3.2 ges en schematisk 
uppställning över vilka metoder som används vid materialinsamlingen samt i 
vilka sammanhang de används. 

   

 

Organisation
Person

Gruppsamtal

Observation

Dagbok

Intervju

Samtal

Organisation/
Person

Gruppsamtal

Observation

Dagbok

Intervju

Samtal

Barn

X

X

X

X

Hem Skola Syncentral
Förälder Assistent Kompanjon-

lärare
Klass-
ämneslärare

Rektor Anpassnings- 
lärare

Synpedagog Datatekniker

X

X X X X X X X
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X

X

X
 

Figur 3.2  Figuren föreställer ett schema där jag markerar vilka metoder jag använt för att 
samla in materialet till undersökningen. För föräldrar är gruppsamtal och intervjuer 
använda. För assistenter, kompanjonlärarna, klasslärare och rektorer har observationer, 
intervjuer och samtal använts. För personalen på syncentralerna (anpassningslärare, 
datatekniker och synpedagog har också observation, intervjuer och samtal använts. 
Detsamma gäller för övrig synrelaterad verksamhet. Från barnen i undersökningen har 
använt observationer, dagböcker, intervjuer och samtal. 

3.7  Observationer  
Jag har således använt olika metoder och vänt mig till olika organisationer och 
individer för att samla material. I detta avsnitt redogör jag hur jag har 
genomfört observationerna. Därefter diskuterar jag användandet av 
aktivitetsorienterade dagböcker och till sist intervjuer. Presentationen följer en 
tidsmässig logik, i huvudsak baserad på i vilken ordning de användes. 
Som nämnts tidigare följde jag arbetet på syncentralen för att skaffa mig en 
djupare och bredare förståelse för deras dagliga verksamhet. Dessa 
observationer medförde att jag kom att följa anpassningsläraren och 
datateknikerna på skolbesök. På det sättet fick jag en första uppfattning om 
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barnens vardagsmiljö och en uppfattning om den miljö som de datortekniska 
hjälpmedlen primärt används i.  
I vissa fall, speciellt under inledningen av fältarbetet var det mina 
kontaktpersoner på syncentralerna som ringde och bokade tid för skolbesök. I 
detta skede följde jag med syncentralens personal under deras arbetsdagar för att 
studera deras praktik. När jag vid informationsmötet hade träffat föräldrarna 
och de visste vem jag var och hade godkänt att deras barn deltog i 
undersökningen åkte jag till skolorna för att följa barnet och stödpersonen i 
skolan under deras dag i skolan. Jag uppfattade också skolan som en lämplig 
miljö att läta känna barnen lite närmare. Jag har därför följt barnen under delar 
av deras skoldag. Perspektivet skiftade från att följa syncentralernas arbete till 
att följa skolarbetet.   
Gunilla Bjerén (1994:21) diskuterar om den forskare som använder sig av 
observation som metod ska anses vara en ”deltagande observatör” eller en 
”observerande aktör”. Jag upplever att graden av deltagande växlar mellan 
olika situationer. Min ambition under materialinsamlingen har varit att vara 
observatör, och att följa vad som händer, i möjligaste mån utan att påverka 
utfallet. Jag anser inte att man kan vara en fluga på väggen, eller att detta ens är 
eftersträvansvärt. Däremot skiftar typen av observation forskaren gör. 
Forskaren kan exempelvis själv aktivt delta i det arbete och den praktik som ska 
studeras (se bland andra Aurell 2001). Andra (till exempel Thelander 2001; 
Sanne 1999) har observerat praktiken så som den utspelar sig i vardagen i olika 
organisationer i syfte att störa praktiken så lite som möjligt, väl medvetna om 
att forskarens närvaro trots allt innebär en störning i verksamheten eller kan 
fungera som en katalysator för händelser. Under materialinsamlingen har jag 
följt med personer, antingen barnet i skolan eller en person i sin 
yrkesverksamma utövning. Jag har alltså inte själv utfört datorarbete, arbetat på 
syncentralen eller undervisat. Jag anser att jag blir deltagande observatör i och 
med att jag överhuvudtaget befinner mig i klassrummet.  

Trots att min ursprungliga ambition var att synas så lite som möjligt, och att 
störa lektionen i så liten utsträckning som möjligt har det dock inträffat 
händelser där jag valt att aktivt träda in. Exempel på detta är när vare sig 
assistent/kompanjonlärare eller klass-/ämneslärare befunnit sig i klassrummet 
och barnet med synnedsättning räckt upp handen för att fråga om någonting. 
Jag har då försökt hjälpa till, och i de fall jag inte kunnat hjälpa till, sagt att jag 
skulle säga till när stödpersonen eller läraren kom tillbaka. Jag uppfattar att jag 
i det läget träder in som observerande aktör. På samma sätt kan man kanske 
resonera när jag till exempel på tekniklektioner pratar med eleverna när de löder 
och spikar, känner på spikarna när de visar mig vad de håller på med. 
Assistenterna har också många gånger frågat mig om tekniska detaljer på 
datorn, varvid jag alltid har fått förklara att jag tyvärr inte kunde någonting om 
det rent tekniska handhavandet av hjälpmedlen. 
Jag har alltid försökt att tala om för de närvarande i rummet vem jag är och vad 
jag skriver om. Detta har fungerat bra när det har varit få personer närvarande i 
rummet. Ibland har en kompanjonlärare och jag samtalat i ett från början tomt 
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lärarrum. Allteftersom fylldes dock rummet med lärare. I början gick det bra att 
avbryta samtalet för att presentera mig för den nytillkomna i rummet, men detta 
blev alltför otympligt när många personer anlände. I dessa fall sa jag till slut 
inget högt för att alla skulle höra mig, utan presenterade mig för de personer 
som kom att sitta nära mig. Den eventuella problematiken som kan uppstå när 
forskaren ska avgöra när och hur en presentation ska ske måste var och en 
förhålla sig till och själv ta ställning till. Ibland får forskaren (till exempel 
Thelander 2001:46) ta ställning till detta i sitt primära observationsrum. Ibland 
utspelas komplikationer på arenor som snarare rörde observationer av mer 
sekundär art. Exempel från lärarrummet utgör ett exempel på tillfällen där jag 
förde mer informella samtal med de personer jag sedan, på lektionen, skulle 
observera mer i detalj.34

Frågan kring hur man som forskare presenterar sig aktualiserades dock även på 
de lektioner där jag observerade. För att överhuvudtaget kunna komma till 
skolan och observera hade jag avtalat med assistenten eller kompanjonläraren 
att komma vid ett visst tillfälle och detta hade sedan förankrats hos den 
ansvariga läraren. Detta innebar att hon/han godkänt att jag kom till deras 
lektion och hade därmed också haft möjlighet att säga nej eller att avstyra 
besöket till en annan, och för dem lämpligare dag. Såväl klass-/ämnesläraren 
som eleven med synnedsättning samt dennes stödperson i skolan visste om att 
jag skulle komma. De övriga eleverna i klassen hade dock oftast inte i förväg 
informerats om min närvaro. I en del fall (sällan) bad klassläraren mig att i 
början av lektionen informera alla om vem jag var och vad jag gjorde. I andra 
fall fick jag inte denna uppmaning, och jag märkte då att eleverna sneglade och 
vände sig om i salen för att se vad jag gjorde. Detta kändes otillfredsställande 
och jag tog därefter för vana att själv ta initiativet till att fråga läraren om att få 
presentera mig i början av varje observationen. I vissa fall visste dock hela 
klassen att jag skulle komma, i och med att läraren, på eget bevåg i samråd med 
assistenten/kompan-jonläraren, lagt om schemat så att jag skulle kunna vara 
med på lektioner där eleven med synnedsättning använde datorn. 

  

I de fall jag har tagit kort eller filmat barn med synnedsättning eleven i 
klassrummet har jag alltid frågat honom eller henne om jag fick göra det 
(föräldrarna hade redan givit sin tillåtelse till detta i avtalet de skrev på innan 
studien startade). Jag hade alltså en generell tillåtelse från föräldrarnas sida, men 
ville ändå att varje barn, i respektive situation skulle kunna avböja att bli 
fotograferad. Jag har dessutom ansträngt mig att enbart få med min informant 
på kort eller film. I de fall jag av tekniska skäl, till exempel att två elever, varav 
den ene är min informant, sitter och arbetar tätt ihop, endast kan få med bägge 
två, har jag först frågat om jag får ta kort.35

                                         
 
34 Eller redan hade observerat till exempel om vi var i kafferummet på rasten efter lektionen jag 
observerat. 

 Detta förhållningssätt medför att jag 

35 I dessa fall har jag alltså inte fått tillåtelse av den ytterligare elevens föräldrar. Dessa kort ska inte 
heller publiceras utan togs som stöd för minnet, och för att just den aktuella specifika situationen 
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nästan uteslutande har närbilder av informanten när han eller hon sitter och 
arbetar, och alltså inte har några överblicksbilder över klassrummen. Detta har 
jag istället löst genom att skissa upp rummet i min fältanteckningsbok, och där 
noterat var min informant satt och var de övriga personerna i rummet befann sig 
under tiden för min observation.  
Delar av mitt material och min förståelse för fältet är hämtade från min närvaro 
och observation av det pågående arbetet i klasserna, på skolgården, i matsalen, i 
lärarrummet på kaffepaus. Under dessa observationer har jag följt eleven och 
hans eller hennes stödperson i skolan. Genom att följa en person, eller två som 
är så tätt kopplade tillsammans som eleven och stödpersonen, uppmärksammar 
jag otvivelaktigt sådant som händer i en annan del av klassrummet, vilket också 
givet studiens fokus, skulle kunna ha varit intressant att följa. Under 
undersökningens gång var det vid upprepade tillfällen nödvändigt att göra val 
mellan vilken person eller aktivitet som jag skulle följa. Många forskare (bland 
andra Sanne 1999; Thelander 2001; Sandell 2001) vittnar om sin frustration 
över att inte alltid kunna vara närvarade när eller där någonting händer. 
Högberg och Nordström (2001:77) uttrycker detta så här: 

”Att följa en process innebär att man fångar upp några spår av mycket 
komplexa sammanhang.”  

Att fånga upp några spår innebär också att avvägningar måste göras mellan 
vilka sammanhang och vilka spår som ska följas. Vid flera tillfällen åkte jag med 
datateknikern till skolor för att studera vad som händer i klassen när han 
kommer, hur stödpersonen och barnet arbetar tillsammans med datateknikern 
vid dessa besök samt hur barnet arbetade med sina hjälpmedel.36

                                                                                                                               
 
illustrerade tillfällen där två elever, med hjälp av datortekniska hjälpmedel, tillsammans kunde arbeta 
med en uppgift, oavsett synnedsättning eller inte.  

 Vad jag snabbt 
upptäckte var att det ofta var svårt att uppfatta allt som hände kring barnet. Om 
jag försökte följa barnet kunde jag inte alltid samtidigt relatera till vad 
datateknikern eller assistenten gjorde. Vid ett tillfälle var jag på en skola för att 
prata med ett barn och hans assistent. Jag hade fått skjuts till skolan av 
syncentralens datatekniker som skulle dit för att undersöka och eventuellt 
reparera elevens dator. Under skolbesöket bestämde plötsligt barnet och 
datateknikern att datateknikern, när han nu ändå var på orten, skulle passa på 
att svänga förbi barnets hem för att hämta dennes hemdator som skulle tas till 
syncentralen för reparation. Alla inblandade parter föreföll nöjda över att de 
hade kommit på detta. Jag blev dock tvungen att bestämma mig för om jag 
skulle följa med barnet och datateknikern (det skulle ju bli ett tillfälle att prata 
med barnet utanför klassrummet) eller om jag skulle prata med assistenten för 
att få tillfälle att höra hur hon såg på hur barnets datoranvändning fungerar, 

36 Vid dessa tillfällen hade jag ibland själv avtalat med assistenten att komma ut samtidigt som 
datateknikern. Jag vet inte riktigt hur detta sedan hade förankrats hos den berörda klass- eller 
ämnesläraren. Eleven med synnedsättning torde vid de tillfällena ha varit van vid att jag fanns med 
ibland. Jag upplevde inte att de berörda personerna var missnöjda med situationen. 
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och vad som skulle behöva göras för att underlätta användandet. Jag beslutade 
att stanna kvar i skolan. Barnet och datateknikern åkte iväg och jag stannade 
kvar på skolan för att prata med assistenten. En anledning till detta beslut var, 
förutom att jag bedömde det som svårt att få tillfälle att prata med assistenten 
vid senare tillfälle, att jag vid tillfället inte hade kommit överens med föräldrarna 
om att jag, oanmäld, skulle dyka upp i deras hem. 

3.8  Aktivitetsorienterade dagböcker 
Inom tidsgeografin används i många studier aktivitetsorienterade dagböcker (så 
kallade tidsdagböcker) som en metod för insamling av undersökningsmaterial. 
Några av poängerna med att be informanterna skriva dagbok är att det är de 
själva som väljer vilka aktiviteter de antecknar, och i vilken omfattning de gör 
det. Dagboksskrivarna använder egna ord för de aktiviteter de företar sig under 
perioden de skriver dagbok, och det är också deras egen tidsuppfattning som gör 
sig gällande i dagböckerna. Inför avhandlingen funderade jag över om det var 
möjligt att låta barn skriva eller tala in dagböcker. Jag var fundersam över om 
det skulle bli någon kontinuitet, om barnen med synnedsättning skulle tycka att 
det var roligt – och i så fall, hur länge detta intresse skulle hålla i sig? Vuxna 
personer som åtagit sig en uppgift kan ju, trots att de kanske finner den 
ansträngande efter ett par dagar, ändå oftast slutföra uppgiften. Med barn skulle 
man ju kunna tänka sig att det skulle kunna vara annorlunda. Eftersom jag 
anser att dagboksmetoden utgör en vardagsnära ingång till kommande 
intervjuer beslutade jag mig för att pröva det tillvägagångssättet. I de dagböcker 
jag bad mina informanter att skriva svarar de på frågorna: Vad är klockan? 
(tid), Vad gör du? (aktivitet), Vem gör du det med? (social samvaro), Var är du? 
(plats) samt Använder du någon teknisk utrustning?  
Introduktionen av dagboksskrivandet är mycket viktig (se bland andra Nordell 
2002). På det kombinerade informationsmötet och gruppsamtalet förankrade 
jag dagboksskrivandet hos föräldrarna. Där gick jag igenom hur dagböckerna 
var upplagda och visade på olika exempel hur anteckningarna kan föras (till 
exempel med papper och penna, prata in på band, skriva på dator). Föräldrarna 
och jag kom överens om att jag skulle be barnen att föra dagbok under en 
veckas tid. Tillsammans med varje enskilt barn har jag förklarat vad som var 
tanken med dagboken, hur den skulle läggas upp, att jag tyckte att det var 
viktigt att det framkom om de använde datorn eller andra hjälpmedel, och att 
det var barnen själva som styrde över vad de ville skriva in och att de således 
själva bestämde hur detaljerade dagböckerna blev. I de fall barnet hade en 
assistent eller kompanjonlärare på skolan gav jag även denna information till 
dem. Jag bad dem också påminna och stötta eleven i dagboksskrivandet. Såväl 
den mer övergripande informationen som de mer specifika instruktionerna har 
givits i både skriftlig och muntlig form. I samband med att dagboksskrivandet 
skulle starta ringde jag också hem till barnens föräldrar för försäkra mig om att 
de godkände att barnen skrev dagbok. Jag bad också föräldrarna att stötta och 
uppmuntra barnet i dagboksskrivandet.  
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Vid ett samtal inför dagboksskrivandet pratade jag om att jag tyckte att det var 
viktigt att det framgick om och i så fall när de avvände datorn. Ett av barnen jag 
pratade med frågade ”Varför då?” och menade att datorn användes hela tiden. 
Det kändes då som jag verkligen frågade om det självklara. Det har dock senare 
i undersökningen framkommit att användningen av datorerna inte sker i den 
utsträckning som man kanske skulle kunna förvänta sig och därför var och är 
det intressant att undersöka och försöka kartlägga hur detta kommer sig, och 
vad eventuellt hindrar att tekniken tas i bruk. 
Den färdiga dagboken skickades till mig. Med stor noggrannhet har barnen 
fullföljt sitt åtagande, och jag har haft glädjen att få ta del av många, mer eller 
mindre, detaljerade dagböcker. Vid intervjutillfällena använde jag dagboken 
som stöd för att närma mig visa frågeställningar. I efterhand har jag funderat 
över att jag inte lät assistenterna och kompanjonlärarna föra dagbok. Sådana 
dagböcker hade kunnat vara till stor nytta för att exempelvis utröna i vilken 
omfattning assistenterna respektive kompanjonlärarna själva använde 
datortekniken och i vilken omfattning och när problem uppstod med barnens 
hjälpmedel. Beroende på barnets ålder har stödpersonerna på skolan dock varit 
involverade i dagboksskrivandet. I två av barnens dagböcker kan man, förutom 
barnets förehavanden, också följa stödpersonen i skolans arbete med att träna 
barnet i att använda hjälpmedlen, samt hur stödpersonen involverar och 
integrerar arbetet med att göra datorn tillgänglig för barnet i den vardagliga 
undervisningssituationen.  

3.9  Intervjuer 
Innan intervjuerna med barnen genomfördes träffade jag dem i deras skolmiljö 
(observation) och flertalet hade också skrivit eller talat in aktivitetsorienterade 
dagböcker. I intervjun kunde jag följa upp frågor som genererades utifrån dessa 
metoder. För att fånga förmedlingsprocessen kring hur barn med synnedsättning 
får tillgång till datortekniska hjälpmedel och använde dem, genomfördes också 
intervjuer med olika yrkesgrupper som på olika sätt ska bistå eleverna i detta. 
Bland dessa yrkesgrupper märks främst anpassningslärare och datatekniker på 
syncentralerna, samt assistenter och kompanjonlärare på skolorna. Dessutom 
intervjuade jag föräldrarna, dels vid gruppintervjun i samband med 
informationstillfället, dels individuellt längre fram i undersökningen. 
I figur 3.3 redovisas hur mina intervjuer fördelas på olika deltagare och på de 
båda syncentralerna i undersökningen. 
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Figur 3.3  Figuren förställer en schematisk skiss över de båda syncentalerna i 
undersökningen och vilka personer som jag har intervjuat och samtalat med. I avhandlingen 
använder jag färger för att signalera vilken organisation jag beskriver: grönt för 
syncentralen, blått för skolan, rött för hemmet, och orange för barnen.  I denna figur finns 
två gröna figurer vilka representerar den ena och den andra syncentralen. Runt varje 
syncentral finns barn (markerade med oranga figurer). I de oranga figurerna står barnens 
fingerade namn. Runt dessa namn finns röda figurer som representerar föräldrarna, och blå 



 

66 
 

figurer som föreställer assistenterna/kompanjonlärare. Från den ena syncentralen kommer 
Bodil, Bosse och Botvid. Från den andra syncentralen kommer Beata, Bertil, Bengt, 
Benjamin och Benny. Jag har inte intervjuat Bengts föräldrar. Bodils föräldrar har jag enbart 
med i gruppintervjun med föräldrarna. 

Jag använde en intervjuguide med frågor kring de tematiska områden och 
ämnen jag ville belysa. Jag använde samma intervjuguide till de olika personerna 
inom respektive kategori. För syncentralens personal (anpassningslärare, 
synpedagog och datatekniker) användes samma typ av intervjuguide (bilaga 3). 
Kompanjonlärare och assistenter, samt lärare och rektorer intervjuades efter en 
intervjuguide anpassad efter skolans organisatoriska förutsättningar och miljö 
(bilaga 4). Föräldrarna intervjuades efter en mall (bilaga 5) och barnen efter en 
annan (bilaga 6). Intervjuguiden kompletterades med specifika frågor som rörde 
respektive syncentral med de förutsättningar som fanns på den specifika orten. 
Jag talade inte i förväg om vad frågorna i detalj skulle handla om, men jag hade 
naturligtvis berättat i stora drag om avhandlingen syfte och vad 
frågeställningarna rörde sig om.  
Det visade sig att denna halvstrukturerade form på samtalen/intervjuerna 
fungerade väl med vuxna, men jag märkte snart att det var svårt att intervjua 
barnen på det sättet. Ibland kändes det konstigt och fel att beta av frågorna, och 
jag var rädd att då det skulle kännas som ett slags förhör. Jag var mer 
intresserad av att få ta del av barnens funderingar kring datorn och hur den 
fungerade på skolan och hemma, vad som fungerade och vad som inte gjorde 
det, och vad de eventuellt skulle vilja ändra på om de fick bestämma. Efter några 
första trevande försök ändrade jag upplägg och lät samtalen och intervjuerna 
med barnen istället flyta mer fritt kring ämnet. Jag hade dock fortfarande en viss 
mall, och mycket frågor som drev samtalet. Samtalen och intervjuerna kretsade 
runt de datortekniska hjälpmedlen, men kom också att handla om sådant som 
barnet själv tog upp. Under samtalets/intervjuns gång berördes således  många 
olika ämnen och frågeställningar. Dessa samtal/intervjuer flöt bättre samtidigt 
som jag uppfattade att barnen var mer otvungna i situationen.   
Den plats forskaren och informanten kommer överens om att mötas på kan 
inverka på intervjuns kvalitet. Elisabet Näsman (1994:202) beskriver till 
exempel att intervjuer genomförda på informantens hemmaplan stärker 
informanten i och med att forskaren är där som gäst. I de fall jag har genomfört 
intervjuerna hemma hos någon har jag haft med mig kaffebröd, en blomma eller 
vad jag har bedömt varit lämpligt för tidpunkten och tillfället. Resonemanget 
om att känna sig på hemmaplan anser jag också vara relevant när jag gör 
intervjuer eller observationer i skolorna, som ju är barnens och stödpersonernas 
arbetsplats där de hittar och känner till området. Jag antog att det skulle 
underlätta för dem om jag kom till skolorna istället för att vi skulle träffas på en 
plats som ingen av oss hade någon koppling till. Dessutom ville jag ju också 
exempelvis se den datortekniska utrustning barnen använde och se var, till 
exempel, skrivaren för punktskrift stod placerad. Då denna utrustning är 
placerad i skolorna föll sig valet av plats för intervju och samtal därför givet. I 
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de fall intervjuer samt observationer legat i nära anslutning till en kaffe- eller 
lunchrast har jag, även till skolor och syncentraler, haft med mig kaffebröd.  
Intervjuerna med vuxna har varit ungefär 1-1,5 timme långa. Erfarenhet på 
fältet visade att intervjuerna med barn borde vara kortare och inte överstiga 45 
minuter. I speciellt ett samtal som jag genomförde under hösten 2002 blev 
barnet trött efter en halvtimme. Klockan var 13.30, han hade slutat skolan och 
jag uppfattade situationen som om han ville gå hem. Från att i början av 
samtalet  ha varit pigg och kommit med extrainformation utöver mina frågor, 
började han efter ungefär en halvtimma svara fåordigt, hänga med huvudet och 
sitta krummare i ryggen än tidigare. Jag fick anledning att fundera över hur jag 
formulerade mina frågor och över vad jag bad barnen ta ställning till. Detta 
innebar att jag försökte göra samtalen och intervjuerna kortare, vilket 
aktualiserade frågan hur jag skulle göra för att samla in material. Föräldrarnas, 
assistenters, kompanjonlärares och personalens på syncentralernas ord och 
beskrivningar över hur de ser på och uppfattar barnens användning av de 
datortekniska hjälpmedlen fick därför stor betydelse för min förståelse av 
praktiken runt datorn som hjälpmedel.  
Med föräldrarna kom intervjuerna och samtalen, förutom att handla om 
barnens användning datortekniska, och andra, hjälpmedel också att handla om 
historiska tillbakablickar på hur livet tedde sig när barnen var små, hur det gick 
till när föräldrarna fick reda på att deras barn inte såg, hur sjukhuspersonalen 
betedde sig och vilken hjälp föräldrarna fick av syncentralen. Jag har fått 
förtroendet att ta del av många personliga och starka berättelser, vilka många 
gånger rört ämnen som också legat utanför studiens frågeställningar.  
Jag har haft förhållandevis svårt att få tillfälle att genomföra formella intervjuer 
med assistenterna och kompanjonlärarna. Bägge yrkesgrupperna talade i våra 
samtal om att de upplevde tidsbrist i vardagen. Under arbetsdagen är de nästan 
ständigt tillsammans med barnet. Under den tid de inte är det ska de hinna 
utföra anpassningar och omvandlingar av barnets arbetsmaterial. Jag uppfattade 
att det därför inte fanns tid över för så mycket annat. Trots detta kunde jag 
ändå genomföra fyra bandade intervjuer med assistenterna. Utöver dessa 
intervjuer har jag också fört många samtal i korridorer, i lärarrummet, i 
matsalen och på raster med alla stödpersonerna. 
Anpassningslärarna på syncentralen har varit mina initiala källor till fältet, och 
genom dem har jag kommit i kontakt med de övriga personerna som deltagit i 
undersökningen. Jag har haft kontakt med anpassningslärarna under en lång tid. 
Även från denna grupp har jag fått förtroenden, tagit del av både personliga 
berättelser och upplevelser av arbetssituationer. Jag uppfattade det som att det 
nästan var svårast att genomföra intervjuer med anpassningslärarna. Kanske 
beror det på att de var min ingång till fältet och materialet samt att jag hade 
tillbringat så mycket tid tillsammans med dem att de tyckte att vi hade pratat 
färdigt. På ett sätt kanske vi hade det (i bemärkelsen att vi pratat om allting) 
men dessa samtal hade många gånger antingen förts tidigt under 
materialinsamlingsperioden (så att många nyanser då gått mig förbi), eller 
utförts i flygande fläng på väg någonstans i deras verksamhet. Jag kände därför 
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att jag, trots att jag vid det laget kunde en del om exempelvis 
förskrivningsprocessen, ändå ville göra mer formella intervjuer med dem. 
Datateknikerna har generellt sett varit lättast att intervjua. Jag har reflekterat 
över hur detta kan komma sig, då jag också vad gäller datateknikerna fört 
många samtal i början av min materialinsamling, och också med dem fört 
många samtal på väg någonstans. Trots att datateknikerna också är tidspressade 
har det varit lättare att komma överens om intervjutider. En tänkbar förklaring 
skulle kunna vara att det inte är så mycket folk som rör sig i korridorerna och 
inte så många som knackar på dörren där datateknikerna sitter. Under 
materialinsamlingen flyttades datateknikernas kontor till ett separat hus en bit 
ifrån den övriga syncentralen. Till detta kontor kom endast de patienter som 
hade avtalat tid, och under de stunder intervjuerna gjordes var det ofta lugnt på 
kontoret. Datateknikerna, som i intervjuerna uttrycker att det arbetar under 
stark tidspress med ett fullt schema i almanackan, förefaller (i motsats till 
personalen som sitter i syncentralens huvudlokal där fler personer ständigt är i 
rörelse) till viss del kunna stänga av telefonen och därmed inte bli störda i sin 
pågående arbetsuppgift. Kanske tyckte de helt enkelt också att det var roligt att 
prata med mig om sina arbetsuppgifter och sina funderingar på förändringar 
och förbättringar och därför gav mina intervjuer och samtal stort tidsutrymme. 
Förutom regelrätta intervjuer där informanten och jag har suttit ostört för att 
genomföra en intervju, så har jag alltså fört många samtal med 
anpassningslärare och datatekniker i bilen på väg till skolor eller brukare. En 
stor del av deras arbetsdag karakteriserats av att vara i rörelse. De är på väg 
från och till syncentralen, på väg till skolan och på väg till möten vilket ger mig 
en möjlighet att beskriva delar av den vardagsverklighet som skol- och 
syncentralspersonal verkar i.  
De mer formella intervjuerna har i de flesta fall bandats. I en del fall har inte 
informanten velat det, och i en del fall har det känts fel att fråga. Vid några 
tillfällen har jag också stängt av bandspelaren under intervjun därför att 
informanten velat det. Jag har inte skrivit ut intervjumaterialet själv utan det har 
skrivits ut av personer som är vana att transkribera. Jag har däremot noga 
lyssnat på banden och jämfört med de transkriberade intervjuerna. Även om jag 
har haft bandspelaren på så har jag också antecknat det som sagts. Det visade 
sig vara användbart då det på gruppintervjuerna med föräldrarna efteråt var 
svårt att kunna särskilja föräldrarna åt.37

                                         
 
37 Från dessa intervjuer finns inga fullständiga transkriberingar.  

 Vid de möten och snabba samtal där 
jag har kunnat ha block och penna framme har jag fört kontinuerliga 
anteckningar. Vid andra samtal, såsom under promenader till och från skolans 
matsal, så har jag antecknat så fort jag har fått utrymme att göra det. Citaten 
från intervjuerna är inte tillrättalagda utan tagna direkt ur transkriptionen, 
vilket medför att språket i flera intervjuer får en tydlig vardaglig prägel. Jag har 
valt att behålla det så. Däremot har jag i vissa intervjuer lagt in förtydliganden 
för att innehållet ska vara begripligt för läsaren. 
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3.10  Metodreflexion 
Mina erfarenheter av att kombinera olika metoder är goda. Genom att spegla 
informationen jag fått via en metod mot en annan tror jag att jag kan jag få en 
större förståelse för händelser än om jag enbart hade förlitat mig på en metod. 
Ett exempel på detta fick jag när jag under ett samtal med ett barn frågade om 
han har olika datorutrustning hemma och i skolan. Vi hade precis pratat om att 
han hade en punktdisplay till sin dator i skolan. På frågan om vad han har för 
datorutrustning hemma svarade han att han hade en punktdisplay hemma 
också. När han sedan ska packa sin skolväska för att gå hem packar han även 
ner punktdisplayen. Det visar sig att punktdisplayen är bärbar, och att han 
använder samma punktdisplay hemma som i skolan. Genom att jag var där såg 
jag vad han gjorde kunde jag fråga om det. Hade jag däremot enbart förlitat mig 
på vårt samtal hade jag fått en annan uppfattning och kunskap. 
Genom att använda aktivitetsorienterande dagböcker som grund för intervjuer 
och samtal kan frågor ställas utifrån de noteringar som personen själv för. 
Intervjuerna och samtalen kan på detta sätt grundas i individens egna 
upplevelser och funderingar. I uppsatser och artiklar om intervjuer som vald 
metod står det ibland att läsa att själva intervjun kan fylla en ”terapeutisk 
funktion” (till exempel Sjöström 1994: 82; Johansson 1994:178). Det kan nog 
vara så i vissa fall. Det är dock inte så jag har betraktat de intervjuer jag 
genomfört.  
Stina Johansson skriver i ”Hemmet som arena för vardagsliv, vård och 
forskning” (1994:180 -181) om frågandets etik. Hon tar upp frågeställningen 
om hur man kan fråga om relationer i de så kallade informella nätverken kring 
äldre människor och om hur genant hon tycker att det blir i intervjusituationen 
när det står klart att, som hon skriver, ”Margits alla barn brutit kontakten med 
henne”. I Johanssons (1994) forskningsprojekt diskuterades varje vecka 
etikproblemen i en telefonkonferens. Denna möjlighet har jag inte haft då jag 
arbetar ensam i mitt projekt. Att diskutera forskningsetiska frågor har jag dock 
känt ett behov av och har efter bästa förmåga försökt att lösa genom att 
diskutera forskningsetiska frågor med handledare, kollegor och nära vänner. Att 
diskutera med utomstående, hur nära förtrogna med forskningsvärlden de än är, 
är dock inte samma sak som att kunna diskutera en händelse där bägge parter är 
införstådda i den specifika situationen och känner till de empiriska 
förutsättningarna. Vid sådana tillfällen upplevde jag forskningen som ett mycket 
ensamt arbete, och där stort personligt ansvar läggs på ens axlar – att lösa och 
förhålla sig till. Under ett samtal med ett av skolbarnen satt vi i skolans 
bibliotek (det var just då brist på lokaler där vi kunde vara ensamma och 
ostörda). I och med att det fanns några personer inom inte alltför långt avstånd 
säger jag att jag gärna vill fråga om kamratskap och vänner, men att vi kunde ta 
upp denna fråga en annan gång när vi satt lite bättre till (och så förklarade jag 
att det satt andra elever längre bort). Min informant säger då att det kvittar 
honom lika om vi diskuterade ensamhet vid det tillfället eller senare för vad 
gäller kamrater på skolan säger han att han inte har några, och att han är 
väldigt ensam. Detta berörde mig väldigt illa och med mina handledare 
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diskuterade jag hur man forskningsetiskt förhåller sig till sina egna reaktioner på 
livsberättelser som kommer en till del under undersökningens gång. Händelsen 
förde med sig att jag under materialinsamlingen reflekterat mycket över hur man 
skiljer mellan det som är forskningsmässigt och vad som kan anses vara ett 
allmänmänskligt beteende. Det finns naturligtvis olika sätt att se på denna sak. 
Margareta Hydén (1994) beskriver hur hon, när hon bedrev ett 
forskningsprojekt kring kvinnomisshandel, vid ett tillfälle överskred det avtal 
om anonymitet och tystnadsplikt som hon hade med sina informanter. Hon 
ringde socialtjänsten när hon tolkade information som framkommit vid ett 
telefonsamtal som att det fanns mycket stor risk för misshandel. Andra forskare 
beskriver hur de har tagit andra vägar ut ur sina forskningsetiska dilemman. I 
mina fall har jag inte på långa vägar ställts inför den typen av drastiska beslut 
som Hydén (1994) beskriver, men händelserna i början av min intervjuomgång 
har ändå fått mig att vara mycket observant på mina egna känslor, 
förhållningssätt och val. Under intervjuer med barnen eller skolpersonal har det 
i vissa fall framkommit information som jag har blivit väldigt starkt berörd av. 
Det finns också anledning att fundera över vilka effekter min närvaro, frågor 
och undersökning som sådan kan medföra för konsekvenser för barnen och de 
andra som deltar i studien. En undersökning kan ju fungera som en katalysator 
för händelser som inte alls var avsedda. Jag har försökt att vara observant på 
detta. Bland annat har jag funderat om formuleringar av frågor rörande barnens 
kamrater skulle innebära att barnen kände sig utlämnade eller skulle uppleva 
som ett jobbigt ämne att tala om. Jag har inte uppfattat att detta skulle vara 
fallet. På gruppsamtalet med föräldrarna diskuterades också denna typ av 
frågor.  
Hur forskare får tillgång till fältet beror på flera saker. Bland annat är det 
viktigt att närma sig undersökningsområdet med respekt, att tänka på hur man 
uppträder, handlar och uttrycker sig. Gunilla Bjerén (1994:23) talar om detta 
som att ”bli någon som det går att prata med”. Det finns till exempel många, 
rent praktiska, råd och anvisningar för vad som är lämpligt att göra eller inte 
göra om man ska hälsa på någon som inte ser38 eller hur man ska uppträda mot 
en eventuell ledarhund.39

                                         
 
38 Till exempel att säga: ”Hej Bosse – det är Eva”, och inte bara säga ett allmänt ”Hej!”, som ju lika 
gärna kunde vara riktat till vem som helst i omgivningen. 

 Barnen i mitt material var alla vana vid att det kom 
personer som skulle prata med dem om deras datortekniska hjälpmedel. Detta 
påverkade dem i deras uppfattning om mig och mitt uppdrag. Då jag berättade 
att jag kom från tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, 
och mitt intresse handlade mycket om den datortekniska utrustningen och hur 
den användes, betraktades jag i början av observationer och samtal ofta som 
någon som ville veta massor om själva tekniken. Det kunde ta lite tid innan vi 
hade lyckats reda ut att det inte egentligen var vilka knappar man tryckte på när 
olika kommandon utfördes som jag var intresserad av att veta någonting om, 
utan teknikens roll i förmedlingsprocessen, och hur de olika aktörerna runt om 

39 En sådan rekommendation är till exempel att inte börja leka med en ledarhund som arbeter. 
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tekniken och barnet agerade och tillsammans skapade denna process. Boel 
Berner (2007:193) menar att forskaren bland annat måste skapa förtroende för 
sig själv som person (och som forskare) för att undersökningen ska få acceptans. 
Vid ett tillfälle blev jag, av en av eleverna, tillfrågad om jag också var en sådan 
där person som ville att han skulle använda datorn. Då det i hans fall 
förekommit många professionella som hade till uppgift att försöka få honom att 
börja använda sina hjälpmedel, är det förståeligt om han kände sig lite matt över 
att träffa ytterligare en. På hans fråga svarade jag att jag inte alls hälsade på i 
skolan av den anledningen, och, för att markera att jag inte var där för att 
kontrollera hans datoranvändning, lade jag till att jag för min del inte brydde 
mig ett dugg om han använde datorn eller inte. Efter detta blev han betydligt 
muntrare och vi hade ett långt samtal om hur han gjorde i skolan när han 
använde datorn. Enligt hans förmenande hade jag antagligen därmed blivit 
någon som det gick att prata med. 

3.11  Analytiskt arbete: från syncentralerna till barnen och 
tvärtom  
Frågan om personlig erfarenhet av det studerade fältet diskuteras bland andra av 
Per Måseide (1994:278) där han, utifrån exemplet studier på sjukhus, diskuterar 
hur han, om han vore läkare själv skulle ”förlora den etnografiska distansen till 
medicinskt arbete”. Närvänen (1999) diskuterar de problem och möjligheter 
som distans respektive närhet till den organisation eller verksamhet man forskar 
kring kan leda till. Även Nordell (2002) tar upp frågan om närheten och 
distansen till sitt forskningsobjekt. Szebehely (1995:16) menar att forskaren inte 
går in förutsättningslös inför vare sig kända eller okända forskningsområden. 
Jag tror att det är såväl möjligt, som mycket fruktbart, att forska om någonting 
som man inte från början är helt insatt i, eller har förstahandsinformation om, 
exempelvis att som i mitt fall, skriva om barn med synnedsättning utan att ha 
motsvarande funktionsnedsättning själv. Dock är det nödvändigt att reflektera 
över sin egen förförståelse och ingång till det undersökta området. Berner 
(2007:201) diskuterar hur forskarens ”ursprungsbild” om hur fältet ska te sig 
kan komma att styra hur forskaren dels söker empiri, dels försöker hitta 
exempel som bekräftar föreställningen. Min ursprungsbild av fältet och vad som 
väntade mig var dels präglad av uppfattningen av att mycket tilltro sattes till 
själva tillgången av teknisk utrustning, dels uppfattningen av att (re)habitering 
primärt var inriktad på att kompensera individen, snarare än att stödja 
inkluderande aspekter. Alan Roustone (1998) skriver att mycket av den 
forskning som gjorts vad gäller teknik och funktionshinder har haft en tendens 
att utgå från ”the deficit model or the rehabilitation model” (1998: 24), vilket 
förhindrar forskaren från att se bortom funktionsnedsättningen, vilket i sin tur 
förhindrar att relationen mellan funktionsnedsättningen, kroppen och 
omgivningen studeras i sin helhet. Enligt Roulstone (1998:29) har den nya 
tekniken setts som ett instrument att korrigera kroppen, och i och med detta 
ignoreras möjligheten att studera barriären till inkludering. Detta har, enligt 
Roulstone (1998:29) möjliggjorts genom att expertens röst har favoriserats på 
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bekostnad av individerna med funktionsnedsättning, och att detta förhållande 
direkt speglar förhållandet mellan expert och klient. Under denna undersöknings 
gång, såväl under materialinsamling som under analys och skrivandet har jag 
försökt att vara uppmärksam på min egen ingång till fältet, min roll som 
forskare och hur detta styr mina föreställningar om vad jag uppmärksammar. 
Howard Becker menar bland annat om att man som forskare inte får dra för 
snabba slutsatser kring det man ser. Han skriver:  

”I also insist that what they [studenter – mn kommentar] think is straight 
description is usually nothing of the kind, but rather a sort of analytical 
summary of what they have seen, designed to evade the requirements not to 
sample, but to report it all. Thus ‘Patients came into the office, and waited 
impatiently for the doctor to see them’. That sentence contains no report of an 
observation of someone actually exhibiting impatience, no sample of such 
descriptions on which a conclusion might be based. Instead, it summarizes and 
interprets many things its author surely did see: people walking in and out of 
the office, fidgeting, looking at their watches or the clock on the wall, making 
ritualized sounds of impatience aimed at no one in particular, perhaps 
soliciting an expression of similar feeling from others, and so on.” (Becker 
1998:76-77). 

På syncentralerna har jag har blivit mycket väl bemött och också mött ett stort 
intresse för studien. Personalen har varit påfallande nyfiken, och framhållit att 
jag ska fråga och höra av mig om det är någonting jag inte förstår eller behöver 
hjälp med. I och med denna öppenhet har jag har kommit att ta del av såväl 
sorger och bekymmer, trätor och olösta konflikter vid sidan av arbetsglädje, 
professionell skicklighet, förmåga att med små medel åstadkomma många 
lösningar, samt många glada och hjärtliga skratt. Såväl föräldrar som skolans 
personal har haft vänligheten att hämta mig vid tåg- och busstationer, skjutsat 
mig fram och tillbaka till skolor, och på alla tänkbara sätt försökt att logistiskt 
underlätta undersökningen. Vid intervjuer med framförallt barnen, men även 
med föräldrar och anställda i skolorna, har jag markerat att jag inte hör till 
syncentralen och att jag inte har några bindningar dit. Det gäller att som 
forskare hantera vänligheten och intresset som jag möter på ett professionellt 
sätt så att jag inte omedvetet tar parti för den ena eller andra parten. Jag har inte 
några lojaliteter åt vare sig syncentralerna eller skolan som organisation. 
Däremot tycker jag mig ha en lojalitet gentemot barnen och familjerna. De har 
släppt in mig i sina liv, och låtit mig ta del av sorger och glädjeämnen, 
förhoppningar och farhågor. Med denna studie vill jag bidra till att 
förmedlingsprocessen, vilken berör många organisationer och individer, kan 
flyta lättare. Min ambition är alltså inte enbart att beskriva och analysera ett 
förlopp utan även att bidra med nya insikter som, förhoppningsvis kan hjälpa de 
inblandade att göra processen smidigare, och att utfallet är mer anpassat till 
tankegångarna om en skola för alla, så att alla elever ska kunna ta del av 
undervisningen. Jag tror att kanten man som forskare balanserar på ibland kan 
vara hårfin. Det är därför viktigt att regelbundet påminna sig om och fundera 
över dels varför man tycker och reagerar som man gör, dels över sin egen 
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förförståelse för problematiken samt vilka effekter detta kan medföra för de 
personer som deltar i studien. 
Jag menar att det finns, oavsett studerat område, en risk att forskaren lägger in 
sina egna förväntningar på resultat i analysen. Jag har försökt att hålla denna 
reflexion levande genom avhandlingsarbetet. Ett av de utmärkande dragen för 
kvalitativa forskningsmetoder är att de tar tid. Det är också något som har blivit 
uppenbart i min undersökning. Denna tidsmässiga utsträckning kan både vara 
av positiv och negativ karaktär. Det kan upplevas som negativt i den 
bemärkelsen att mycket hinner hända i såväl barnets liv, som med tekniken och i 
de omgivande organisationerna. Under avhandlingens gång har det skett flera 
omstruktureringar och förändringar på såväl syncentralerna, som inom 
kringorganisationer som till exempel dåvarande Specialpedagogiska institutet. 
Detta medför bland annat svårigheter för såväl analysen som framställningen av 
materialet. Avhandlingens sträckning över tiden har också positiva sidor, varav 
ett exempel är att jag har kunnat följa barnen över tid. Många av eleverna 
träffade jag redan under min allra första tid på syncentralerna, alltså under den 
tid jag först försökte skapa mig en bild av fältet. Saker som vid undersökningens 
start, för en del barn, var svåra att hantera förorsakade dem inga som helst 
problem vid undersökningens slut. Att få tillfälle att över flera år ta del av deras 
ökade självständighet och bemästrande av tekniken har varit både en stor glädje 
men också stämt till eftertanke angående analys och studiens syfte. 
Det finns ett dilemma. De undersökta organisationerna bärs upp av individer. 
Den kontakt och respekt jag fått för individernas arbete i organisationen står ju 
fortfarande stark trots att jag kan notera brister i förhållandena och i 
förmedlingsprocessens utfall. Med inspiration från den sociala modellen 
försöker jag att inte fastna i frågeställningar kring att det är en persons 
funktionsnedsättning på individnivå som ska utgöra grunden för vilka 
förändringar som ska genomföras i processen, utan istället sätta in frågan i ett 
vidare sammanhang som snarare fokuserar på funktionshindrande strukturer. 
På det viset är jag inte neutral och menar att förmedlingsprocessen måste 
studeras med barnet som nav. 
Ingången till fältet har således kommit genom kontakter med syncentralerna, 
och de erfarenheter jag fått genom mina kontakter och intryck där kom till viss 
del att påverka och färga min ingång till övriga personer i studien. Men det har 
hela tiden funnits en växelverkan i materialinsamlingen mellan syncentraler och 
barn, föräldrar samt assistenter och kompanjonlärare. Denna parallellitet har, 
under studiens gång, visat sig vara mycket viktig för att kunna följa upp frågor 
som dykt upp när jag pratat med en person för att kunna stämma av, se om jag 
har uppfattat saken rätt. Under såväl insamlingen av materialet, den parallella 
preliminära analysen som under den slutgiltiga analysen blir forskaren 
översköljd av information och intryck. Avgränsningar och begränsningar blir 
därför nödvändiga att göra, och flera, i och för sig intressanta, frågeställningar 
och spår måste väljas bort. För att försöka råda bot på en eventuell snedvridning 
i ingången till materialet har jag känt det angeläget att börja ”skrivbordets 
analyser” (Berner 2007:203) från motsatt håll än från det håll jag kom in i 
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materialet. Jag har därför först läst intervjuerna med föräldrar och barn, därefter 
intervjuerna skolans personal (assistenter, kompanjonlärare, rektor, lärare) och 
sist läst och bearbetat intervjuerna med personal från syncentralerna 
(anpassningslärare, datatekniker och synpedagoger). 
Jag har läst de transkriberade intervjuerna flera gånger och markerat 
ämnesområden. Dessa ämnesområden, centrala citat och analytiska begrepp har 
därefter förts över på post-it lappar som sedan klistrats på stora blädderblock. 
Jag har tillbringat mycket tid med att krypa omkring på golvet för att flytta 
lappar och ändra den övergripande strukturen. Från post-it lapparna har jag 
sedan försökt att sammanfatta och skriva ner det som framkommit. Jag har 
systematiskt gått igenom materialet för att hitta relevanta analytiska begrepp i 
förhållande till avhandlingens syfte. Detta arbete har varit ett bra sätt att 
bearbeta och kategorisera materialet. Efter genomgången har jag dessutom 
skrivit igenom allt intervjumaterial för att utifrån de framkomna 
ämnesområdena och kategorierna ytterligare kondensera, strukturera och 
analysera materialet. Genomläsning av mina fältanteckningar (från deltagande 
observationer på skolor, på syncentraler, anteckningar från resor till och från 
skolbesök tillsammans med personal från syncentraler, närvaro på diverse möten 
tillsammans med personal från organisationer knutna till habilitering och 
syncentraler, skolor) har skett såväl innan, som parallellt med och efter 
bearbetningen av intervjumaterialet. Bearbetning och analys av de olika 
materialen har alltså, precis som materialinsamlingen (se ovan) skett i 
växelverkan.  
Siv Strömquist (2000:56) diskuterar skrivandets ”rekursiva [kursiverat i original 
– min kommentar] och dynamiska karaktär”. Hon menar att nya idéer infinner 
sig under skrivandets gång, och om de införlivas leder detta till en ständig 
förvandling och omändring av texten under skrivandets gång.  Strömquist 
(2000:56) skriver att ”själva skrivarbetet påverkar den framväxande texten”. 
Denna ständiga förvandling och bearbetning sker såväl individuellt som i grupp. 
Tillsammans med mina handledare har jag diskuterat mina analyser och 
tolkningsförslag och gemensamt har vi diskuterat deras bärighet och relevans. 
Därutöver har jag på såväl dataséjourer som textseminarier inom Tema Teknik 
och social förändring diskuterat mina olika förslag på tänkbara analyser.  

3.12  Representativitet 
Kvalitativa metoders fördel anses många gånger vara det djup de kan ge 
beskrivningarna. Svagheten anses av många vara bristande representativitet. 
Undersökningen i min avhandling syftar inte till att formulera svar på frågor 
kring huruvida det som framkommer i intervjuerna är representativa för 
förmedlingsprocessen avseende datortekniska hjälpmedel till barn med grav 
synnedsättning i hela riket eller ej. Vissa forskare som använder gruppsamtal 
och fokusgrupper som metod för materialinsamling (Wibeck 2000:124) talar 
hellre om överförbarhet, än den annars inom forskningen vanligare termen, 
generaliserbarhet. Jag anser att överförbarhet är ett lämpligt begrepp att också 
använda i denna avhandling. Jag har valt att studera syncentraler på två orter 
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och gör inte anspråk på att kunna uttala mig om alla barn med synnedsättning 
eller om förhållandena på andra syncentraler eller skolor än de jag har följt. Vad 
avhandlingen däremot syftar till är att föra upp frågan om hur barn får tillgång 
till datortekniska hjälpmedel och hur de använder tekniken och vad som kan 
krävas för att förmedlingsprocessen ska kunna fungera. Jag anser att jag, utifrån 
mitt material, som enligt mina kriterier för val av deltagare är en 
totalundersökning av barn med grava synnedsättningar på två syncentraler, kan 
peka på tendenser och på möjliga förklaringar 
Jag finner att det finns en överförbarhet i resultaten dels till andra syncentraler 
dels till andra organisationsövergripande (re)habiliteringsinstanser. 

3.13  Återföring av forskningsresultat 
Jag har etablerat nära kontakt med företrädarna på syncentralerna, och jag har 
stämt av med dem innan jag har skickat ut informationsbrev och instruktioner 
för dagboksförandet. På ett sätt kan man ju också säga att de kombinerade 
informationsmötena och gruppsamtalen med föräldrarna har fungerat som en 
avstämning av undersökningens upplägg då föräldrarna, personalen från 
syncentralen och jag vid dessa tillfällen gemensamt kom överens om i vilken 
omfattning barnen skulle kunna tänkas föra dagbok.  
För att återföra resultatet har jag pratat med de barn och föräldrar som deltog i 
studien. Jag har redovisat huvuddragen i resonemangen och jag har redovisat 
hur jag har tänkt presentera materialet samt redovisat citaten satta i sitt 
sammanhang. Jag har fått förtroendet att ta del av hur det har gått för barnen, 
som nu i flera fall är vuxna. Det har känts angeläget att stämma av med barn 
och föräldrar så att de har kunnat känna igen de beskrivningar jag gör. De 
tolkningar jag gör av materialet är dock mina. 
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Kapitel 4 

Syncentraler och förskrivning av datortekniska 
hjälpmedel  

I vardagen använder personer olika tekniska lösningar för att utföra sysslor och 
arbeten. Tekniska lösningar kan betraktas som resurser som möjliggör att 
personer kan utföra aktiviteter för att nå mål och fullgöra olika projekt i livet. 
Det gäller också för personer med funktionsnedsättning. Tillgång till hjälpmedel 
kan därför ses som en grundläggande förutsättning för att personer med 
funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv, och på 
lika villkor kunna delta i samhällslivet.  
Hjälpmedel betraktas som en del av hälso- och sjukvårdens samlade vård, 
habiliterande och rehabiliterande insatser. Hjälpmedel utgör en del av den 
helhetsbedömning utifrån den enskildes behov som görs, och betraktas som en 
stödprocess i den samlade vårdkedjan (Blomquist & Nicolaou 2007: 8,11). Ett 
hjälpmedels uppgift är bland annat att kompensera för nedsatt eller förlorad 
funktion och förmåga, att förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga 
samt att förebygga eventuellt framtida förluster av sådana (Blomquist & 
Nicolaou 2007:25).40

4.1 Förskrivning av hjälpmedel från olika utgångspunkter 

 

Förskrivningen av tekniska hjälpmedel omgärdas av lagar, förordningar och 
föreskrifter som bland annat reglerar vem som är berättigad till ett tekniskt 
hjälpmedel, vem som har rätt att förskriva och vilka hjälpmedel som kan 
komma ifråga. I denna avhandling studeras datortekniska hjälpmedel för barn 
med grava synnedsättningar och det är landstingen som ansvarar för att 
tillhandahålla dessa hjälpmedel. 

                                         
 
40 Det finns ingen formell lagstadgad definition av begreppet hjälpmedel (Blomquist & Nicolaou 
2007:10), men i Propositionen 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade, görs bland 
annat en uppräkning av i vilka sammanhang hjälpmedel kan användas och propositionen används 
därför som stöd för att tolka vad som kan utgöra ett hjälpmedel. 

Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 är en 
ramlag som utgör grunden för förskrivning av hjälpmedel, och där anges bland 
annat att hjälpmedel ska tillhandahållas. Detta ramverk (SFS 1982:763 § 3b) 
kompletteras med landstingens lokala hjälpmedelspolicies. I dessa stipuleras 
riktlinjer för den förskrivning som sker inom det berörda landstinget, till 
exempel vad som gäller för barn, vad som avses med dubbelutrustning av 
hjälpmedel och hur detta betraktas, och vidare att hjälpmedel inte förskrivs för 
fritidsverksamhet. Den viljeinriktning som landstingets hjälpmedelspolicy 
innebär tolkas på respektive syncentral (där den praktiska tillämpningen sker) i 
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förskrivningsanvisningar. Inom vilken organisation förskrivningen sker beror 
också på inom vilken sfär av vardagslivet hjälpmedlen ska användas. Det görs 
således åtskillnad mellan om teknisk utrustning ska användas i hemmet eller 
som ett arbetstekniskt hjälpmedel. Syncentralerna förskriver hjälpmedel för 
användning i hemmet.41

Fyra lagar utgör grunden för hjälpmedelsförskrivningen. Förutom Hälso- och 
Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är andra viktiga lagar: Lag om yrkesverksamhet 
på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531)

 Förskrivningen av datortekniska hjälpmedel för barn 
med grava synnedsättningar handlar mycket om att hjälpmedlen ska användas i 
skolan. Här nedan tar jag först upp det som kan anses vara av generell betydelse 
för hur förskrivning av hjälpmedel regleras. Därefter går jag mer specifikt in på 
det som rör hjälpmedel i skolan. 

42, Lag om medicintekniska 
produkter (SFS 1993:584)43 samt Lag om offentlig upphandling (SFS 
2007:1091).44

Förutom lagar finns även viktiga föreskrifter till exempel från Socialstyrelsen 
och Läkemedelsverket. En föreskrift från Socialstyrelsen är Användning av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) vilken 
behandlar hantering och förskrivning av hjälpmedel, och som således talar om 
viket ansvar förskrivarna har jämte vilket ansvar vårdgivarna har att hantera 
produkterna. Läkemedelsverkets föreskrift Medicintekniska produkter (LVFS 
2003:11) behandlar bland annat specialanpassade produkter. 

 

Förskrivning av hjälpmedel föregås av att en bedömning av behov av insatser 
har gjorts. Behovsbedömningen är också en del av den allmänna habiliterande 
eller rehabiliterande processen, och därför sägs ibland att själva 
förskrivningsprocessen45 börjar först efter det att en bedömning som påvisar ett 
hjälpmedelsbehov har gjorts (Blomquist & Nicolaou 2007:27). För att belysa 
hela den kedja som förskrivningsprocessen utgör inkluderar jag här dock även 
behovsbedömningen i den kortfattade presentation av förskrivningens generella 
stadier som här görs.46

                                         
 
41 Arbetstekniska hjälpmedel förskrivs av andra instanser och regleras av andra lagar och förordningar 
vilka inte behandlas i denna avhandling. 

 Ulla-Britt Blomquist och Ingegärd Nicolaou (2007) 
redogör för olika steg i en förskrivning. Dessa är: Bedöma behov av insatser, 
prova ut, anpassa (eventuellt specialanpassa) och välja specifik produkt, 
instruera, träna och informera samt att följa upp och utvärdera funktion och 
nytta (Blomquist & Nicolaou 2007:27). Denna så kallade huvudprocess 

42 I SFS 1998:531 regleras bland annat hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter.   
43 Lag om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) fastställer krav på de medicintekniska produkter 
som används inom vården, och hit räknas nästan alla de produkter som används som hjälpmedel för 
personer med funktionshinder (Blomquist & Nicolaou 2007). Datorer faller dock inte inom ramen för 
medicintekniska produkter men förväntas ändå följa etablerade rutiner för förskrivningsprocessen 
(Blomquist & Nicolaou 2007:25). I lagen regleras tillverkarnas ansvar och skyldighet att se till att 
produkten är säker att använda och att det exempelvis finns bruksanvisning på svenska.  
44 Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) ställer krav på att upphandling av varor och tjänster 
ska ske. 
45 Detta avser den ena delen i den förmedlingsprocess som avhandlingen analyserar som helhet. 
46 För en mer generell redogörelse hänvisas till (Blomquist & Nicolaou 2007). 
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kompletteras med stödprocesser, bland andra upphandling, leverans, montering 
och installation samt utrangering (Blomquist & Nicolaou 2007:24).  
Förskrivningsprocessen bottnar i ett individuellt och kompensatoriskt perspektiv 
vilket innebär att behov av hjälpmedel definieras och utvärderas av andra än 
brukaren själv. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, §3b) ska 
behovsbedömningarna ske i samråd med patienten. I kontrast till när en person 
köper en teknisk utrustning i en vanlig affär sker det dock i förskrivningen en 
värdering och behovsbedömning som involverar insatser av professionellt 
verksamma som enligt givna regler bedömer en individs behov.  
För barn i skolåldern finns ett delat ansvar för hjälpmedel mellan kommuner 
och landsting. Landtingen har, enligt den tidigare nämnda Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763), ett ansvar att förskriva hjälpmedel som även 
inkluderar personliga hjälpmedel som möjliggör att barn ska kunna gå i skolan. 
Kommunen ansvarar, enligt Skollagen (SFS 1985:1100) för att pedagogiska 
hjälpmedel samt läromedel görs tillgängliga för alla barn.  
I en rapport från Hjälpmedelsinstitutet (2008a) påtalas att konflikter kan uppstå 
med avseende på gränsdragningar mellan vilken instans som ska bekosta och 
ansvara för vilka hjälpmedel. Enligt denna rapport (Hjälpmedelsinstitutet 
(2008a:24) orsakar bland annat datortillbehör för elever med synnedsättning 
diskussioner mellan kring vems kostnadsansvar detta anses vara. 
När barn i skolan till exempel har flera funktionsnedsättningar tillika med CVI 
47

                                         
 
47 CVI – Celebral visual impairment, en skada i synbarken eller i de bakre synbanorna (Resurscenter Syn 
2001).  

 (hjärnsynskada) är det vanligare att landsting och kommuner är oense om vem 
som har kostnadsansvaret än när det gäller barn som enbart har en 
funktionsnedsättning (Hjälpmedelsinstitutet (2008a:25). Jag kommer att längre 
fram i avhandlingen återkomma till de problem som kan uppstå kring 
hjälpmedlet i skolan. Här ska enbart nämnas att datorn och datorprogram är 
hjälpmedel som medför stor oenighet vad gäller kostnadsansvar, mycket 
beroende på att datorn anses ha många syften. Datorn upplevs alltså som en 
naturlig del av undervisningen samtidigt som det finns många programvaror 
som både kan anses vara kompensatoriska och pedagogiska 
(Hjälpmedelsinstitutet (2008a:43). Sammantaget gör detta att just dator och 
datorprogram ofta får en komplicerad roll vad gäller förskrivning av sådana 
hjälpmedel. I flera landsting är det inte längre möjligt att förskriva datorer 
(Hjälpmedelsinstitutet (2008a:43). Mitt undersökningsmaterial visar dock på att 
själva förskrivningen för barn med grav synnedsättning (som inte har ytterligare 
funktionsnedsättningar som kunde inverka på förskrivningsansvaret) fungerar 
utan några gränsdragningsproblem kring vems kostnadsansvar förskrivningen 
är. I materialet är det syncentralerna som tar ansvaret för denna förskrivning. 
Barnen dubbelutrustas ofta och syncentralerna arbetar efter en långsiktig strategi 
vad gäller förskrivningen och därmed barnens gradvisa ökning av tillgången till 
datortekniska hjälpmedel.  
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4.2 Syncentralernas uppdrag: att bistå individen att klara sin 
vardag 
Syncentraler ansvarar för att personer med olika former av synnedsättning får 
hjälp att klara sin vardag. Här ingår så kallad ADL-träning48 som bland annat 
syftar till att personen ska kunna klara av att sköta hem och hushåll och utföra 
aktiviteter som att läsa tidning, sköta räkningar, handla och laga mat. Den 
behandlare som har ansvaret för personer med grav synnedsättning ansvar även 
för orienterings- och förflyttningsövningar, så att personen kan lära sig att 
orientera sig både sin närmiljö omkring hemmet samt att till exempel hitta till 
och från skola, arbete och fritidsaktiviteter. Personalen på syncentralen arbetar 
med personer i hela åldersspannet. Det innebär att alla åldrar, från små barn till 
äldre personer, förekommer som patienter. Äldre personer utgör dock, som 
tidigare nämnts, den största andelen. Denna andel ökar också med det generellt 
växande antalet äldre i landet. Patienterna på syncentralen varierar, förutom 
med avseende åldern även vad gäller sjukdomar och symptom. De skiljer sig 
självfallet också åt i personlighet, behov och vilja till att acceptera sina 
synförändringar och inställningen till hur livet med synnedsättning kan te sig. 
(Re)habilitering sker över tid. Barn med grav synnedsättning kommer att ha, 
mer eller mindre omfattande, kontakt med syncentralerna i hela sitt liv vilket 
medför att personalen och personerna ofta får en långvarig kontakt med 
varandra.49

Personalen på syncentralerna arbetar i team. Teamet består av företrädare för 
olika yrkeskategorier, och kan till exempel utgöras av olika sammansättningar 
av optiker, arbetsterapeuter, synpedagoger, anpassningslärare,

 Intensiteten, djupet och längden i kontakterna skiftar beroende på 
patientens ålder och på vilken form av synfel patienten har.  

50

                                         
 
48 Som tidigare nämnts avser ADL, Aktiviteter i det dagliga livet. Denna träning genomförs i alla åldrar 
såväl för barn som för äldre. Barn som ser kan imitera andra barn när de till exempel tar mat i 
skolbespisningen, eller tar på sig regnkläder när det är blött ute. Barn som inte ser måste få mer hjälp att 
lära sig detta. ADL-inlärning innehåller denna typ av moment som syftar till att barnet ska lära sig att 
självständigt kunna utföra denna typ av sysslor (Specialpedagogiska institutet 2006). 

 datatekniker, 
kuratorer och sekreterare. På stora syncentraler görs en åtskillnad med avseende 
på barn, vuxna och äldre (i en del fall finns även kategorin ”äldre, äldre” 
patienter). På mindre syncentraler finns inte resurser för en sådan uppdelning 
utan där arbetar de professionella med hela ålderskedjan på patienter. 

49 När en person byter bostadsort, och byter landsting, sker motsvarande överflyttning av tillhörighet till 
syncentral. 
50 Som nämnts i kapitel 3, har det sedan undersökningens genomförande skett en förändring vad avser 
yrkesbefattningarna. När undersökningen genomfördes fanns det på de syncentraler som ingår i studien 
både anpassningslärare och synpedagoger. Synpedagoger arbetade med personer inom gruppen synsvaga 
och anpassningslärarna arbetade med personer med grava synnedsättningar. Detta har förändrats. I 
denna studie använder jag mig dock genomgående av de benämningar som yrkesgrupperna själva 
brukade när undersökningen gjordes. Jag talar således om anpassningslärare som den professionellt 
verksamma yrkeskategori som arbetade med personer med grava synedsättningar. På andra syncentraler 
kallar man ibland bägge grupperna för synpedagoger (fast de egentligen kanske har en 
anpassningslärarutbildning) för att det är enklare att prata om en grupp (intervju kompletterande 
syncentral 2006-10-05). På återigen andra syncentraler kan till exempel arbetsterapeuter arbeta med 
personer i gruppen synsvaga. 
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På syncentralerna får patienterna också tillgång till hjälpmedel som de kan 
behöva för att underlätta sin dagliga livsföring. Personernas eventuella behov av 
hjälpmedel och träning utreds och via behovsbedömningar kommer de 
professionellt verksamma och patienten gemensamt fram till om ett speciellt 
hjälpmedel ska provas ut. Personer med synnedsättning kan få tillgång till olika 
typer av hjälpmedel, bland annat förstoringshjälpmedel, orienteringshjälpmedel 
(som vita käppar51), punktklockor, fickminne52, punktskriftsmaskin53, förstorade 
TV-system (så kallad CCTV54), Daisyspelare55

Olika typer av hjälpmedel förskrivs av olika professionellt verksamma på 
syncentralerna. Optiker förskriver optik, och synpedagoger och 
anpassningslärare förskriver hjälpmedel för sina respektive patientgrupper.  

, scanners och datortekniska 
hjälpmedel.  

En helhetssyn på människan i hennes vardag  
Syncentralerna hör till landstingen och av hävd har de organisatoriskt sorterat 
under ögonklinikerna på sjukhusen. Under början av 2000-talet ifrågasattes 
dock om ögonsjukvården var den bästa organisatoriska tillhörigheten och detta 
resulterade i att många syncentraler organisatoriskt kom att flyttas från 
ögonklinikerna till andra enheter. Av undersökningsmaterialet framgår att det 
finns delade uppfattningar kring den mest lämpliga organisatoriska hemvisten 
för syncentralerna. Vid samtal med anpassningslärarna på de i studien ingående 
syncentralerna hävdades till exempel att det skulle vara mer naturligt för 
syncentralerna, givet deras (re)habilterande uppdrag att vara knutna till andra 
(re)habiliterande verksamheter. Andra menade att det tvärtom var önskvärt att 
syncentralerna tillhörde ögonkliniken då det var där den medicinska expertisen 
fanns (intervju med pensionerad synpedagog (2000-05-04).  

                                         
 
51 Det finns flera sorters vita käppar, och de har olika användningsområden. Teknikkäppen används för 
att, med hjälp av att föra käppen i en pendlingsrörelse (eller glidrörelse) framför sig så kan personen 
känna av hinder i vägen, och få information om underlaget på vägen, etc. Markeringskäppen är en käpp 
som används för att markera för omgivningen att brukaren inte ser.  
52 Ett fickminne är små bandspelare som används för att prata in meddelanden och anteckningar.  
53 En punktskriftsmaskin är en skrivmaskin som används för att skriva punktskrift. Det finns ett speciellt 
märke av sådana punktskriftsapparater som heter Perkins. Ibland refereras till Perkins-apparater. 
54 CCTV (Close Circuit TV) är ett förstorande TV-system. Detta är en apparat som kan användas för att 
förstora bilder eller att förstora vissa ord eller andra speciella detaljer. Detta underlättar när en person 
till exempel ska fylla i blanketter, skriva sin namnteckning på angiven plats, eller att lösa korsord. 
Användaren måste dock kunna koordinera hand- och ögonrörelser, och det kan också vara svårt att få 
överblick över materialet. Apparaterna är dessutom ofta stora och tunga, och betraktas därför som 
stationära hjälpmedel som kompletterar andra sätt att läsa. 
55 DAISY står för Digitalt Audiobaserat Informations System. Detta digitala system medför att talböcker 
görs på CD-skiva i ett format som går att antingen spela upp i särskilda apparater (så kallade Daisy-
spelare), spela upp i datorn samt, numera, i vissa MP3-spelare. Det speciella Daisy-formatet erbjuder 
möjligheter för läsaren till exempel kan sätta bokmärken och söka efter sidnummer eller samma typer av 
rubriknivåer. Det kunde man inte göra i det tidigare analoga systemet. 
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Syncentralens uppgift är att (re)habilitera personer med synnedsättning, som har 
blivit remitterade till syncentralen från ögonläkare56

Den individinriktade medicinska modellen är med hänsyn taget till detta 
förhållande en tydlig utgångspunkt för syncentralens verksamhet. Men 
syncentralens uppdrag vilar, i sin helhetsorienterade ambition, dessutom på en 
annan värdegrund. Syncentralernas (re)habiliterande uppdrag gör att deras 
fokus ligger på hela människan och hennes strävan att bemästra sin vardag. 
Utgångspunkten för syncentralens (re)habiliterings-verksamhet är att skapa en 
relation vilken byggs upp genom att inspirera, att visa på möjligheter, lösningar 
och tänkbara vägar (samtal med anpassningslärare Andrea). Syncentralerna 
följer människan i hela hennes vardag utifrån ett helhetsperspektiv på 
människan och betraktar alltså inte personen enbart som en patient med en viss 
diagnos.

. På ögonkliniken undersöks 
och behandlas sjukdomar som rör ögon och synsystem. En viktig del av 
syncentralernas arbete handlar om att träna personens befintliga synförmåga. 
Synresterna kan vara mer eller mindre stora och ta sig olika uttryck, men det är 
enbart ca 5 % av personer med synnedsättning som är blinda. Insikten kring och 
kännedomen om vikten av att träna den befintliga synförmågan var också ett 
motiv för syncentralernas framväxt (Fellenius 1999:14).  

57

4.3  Förskrivning av datortekniska hjälpmedel  

 I studien framkommer att de skilda utgångspunkterna för 
verksamheten medför slitningar och skapar diskrepanser mellan organisationens 
krav på genomströmning och effektivitet så som framgår av målen för dess 
organisationsprojekt och den enskilde individens ambition att i sitt arbete 
(individprojekt) se till personens hela vardagsliv.  

På de två syncentralerna som ingår i studien etablerades förskrivning av datorer 
under tidigare delen 1990-talet. I början förekom inte så många sådana 
förskrivningar, men det skedde en snabb utveckling fram till början av 2000-
talet när studiens material samlades in.  
En av syncentralerna (som i denna studie kallas den andra syncentralen) i 
undersökningen var mycket tidig med att förskriva datortekniska hjälpmedel. 
Anpassningsläraren på denna syncentral var personligen intresserad av de 
möjligheter som datorn kunde erbjuda för personer med synnedsättning. Hon 

                                         
 
56 Det finns vissa gränsvärden för om en patient blir remitterad till syncentralen. Visus (synskärpan) ska 
(med bästa korrektion) vara minst 0.3 på bästa ögat. Även inskränkt synfält eller om patienten inte 
klarar av sitt dagliga liv är faktorer som kan medföra att patienten remitteras till syncentralen.   
57 Begrepp som användare och brukare används ibland, men företrädesvis användes patienter. I samtal 
med personalen på de syncentraler som ingår i studien framkommer att de använder sig av begreppet 
patient i brist på annat. De menar att det i och för sig sänder fel signal över hur de faktiskt ser på sitt 
uppdrag och vad de utför för arbete på syncentralen, men att de andra begreppen inte heller täcker upp 
hela spektrat över deras verksamhet, och att det därför har blivit patient i alla fall. I intervjuerna med 
datateknikerna användes dock ofta begreppet brukare. I denna studie använder jag begreppen patient 
och brukare synonymt. 



 

82 
 

medverkade i olika projekt58 och arbetade för att bidra till att driva utvecklingen 
och syncentralernas kompetens framåt. Den syncentral (som i denna studie 
kallas den ena syncentralen) var betydligt mer avvaktande och senare att 
etablera och befästa förskrivningen av datortekniska hjälpmedel.59

Den ökande förskrivningen av datortekniska hjälpmedel ökade också behovet av 
nya kunskaper och datateknisk kompetens inom syncentralerna. Av 
undersökningsmaterialet framgår att vissa syncentraler i landet bedömde att det 
var lämpligast att ha en datatekniker inom den egna verksamheten, medan 
andra syncentraler istället valde att vid behov köpa in datorteknisk hjälp utifrån. 
Anpassningslärarna på de båda syncentralerna var av uppfattningen att det inte 
räckte med att enbart ha samarbete med en firma på stan. En av dem säger så 
här:  

 Denna 
situation levde kvar vid början av undersökningens genomförande såtillvida att 
en av syncentralerna drev på utvecklingen. Under tiden för undersökningens 
genomförande kom dock även den syncentral (som här kallas den ena) att arbeta 
mycket med datortekniska hjälpmedel. Detta berodde mycket på de två 
datateknikernas samarbete och samarbetsprojekt. Samarbetet mellan de 
yrkesverksamma som, på de två syncentralerna, arbetade med denna typ av 
förskrivningsfrågor var vid undersökningens genomförande omfattande. 

”de vet inte hur sådana här apparater [de speciella anpassningar som behövs – 
min kommentar], hur de fungerar tillsammans …” (intervju med 
anpassningslärare Antonia 2000-05-18).  

Helhetslösningar eftersträvades av de två undersökta syncentralerna och detta 
medförde att det krävdes stor kunskap kring hur olika anpassningar fungerade 
tillsammans. Anpassningslärarna på de båda syncentralerna i studien var 
övertygade om att det var bäst för såväl patienterna som för syncentralen om 
datatekniker kunde arbeta inom syncentralen. För anpassningslärarnas del var 
det väsentligt att den person som skulle arbeta med de datortekniska 
lösningarna inte enbart skulle besitta generell kunskap om datorer utan också ha 
kunskap i hur de många tänkbara anpassningarna var kompatibla, och vilka 
anpassningar som var lämpliga utifrån olika behov och förutsättningar. Det var 
dessutom viktigt att det, hos datateknikerna skulle finnas en förståelse för vilka 
speciella förutsättningar som till exempel en grav synnedsättning medförde vad 
avser upplägg och innehåll av undervisningen tillika av behov av service, råd och 
stöd.   

Att enbart förskriva anpassningarna eller ”hela paketet” 
Datorer kan både betraktas som ett hjälpmedel och som en konventionell teknik 
och återfinns således såväl inom förskrivningen som på den öppna marknaden. 

                                         
 
58 Bland annat genom ett regionalt utvecklingsprojekt som finansierades av dåvarande 
Handikappinstitutet. 
59 Detta hängde bland annat samman med att den dåvarande ledningen prioriterade och drev andra 
satsningar. 
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Denna dubbla tillhörighet medför att bedömningen av huruvida en dator ska 
anses vara ett hjälpmedel (som kan förskrivas) eller betraktas som en 
konventionell teknik som så gott som alla medborgare förväntas ha tillgång till 
(och som därmed inte förskrivs) blir intrikat. Olika landsting gör olika 
bedömningar vad avser detta. Förskrivningsprocessen är således inte entydig och 
förskrivningen av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning varierar 
mellan olika landsting (Hjälpmedelsinstitutet 2008a). 
Även inom samma landsting kan reglerna tolkas olika. Vid undersökningens 
genomförande framkom att en gemensam hjälpmedelspolicy för landstinget hade 
utarbetats och att det fanns snarlika regler för förskrivning på de båda 
syncentralerna, men att dessa regler i praktiken tolkades olika. På den ena 
syncentralen fick en person med synsvaghet själv stå för själva datorn, medan 
syncentralen stod för anpassningarna. På den andra syncentralen tolkades 
reglerna dock så att om personen ifråga bättre kunde klara sin vardag med hjälp 
av de förslagna datortekniska hjälpmedlen, så stod syncentralen för hela 
utrustningen, oavsett om personen hade en grav synnedsättning eller tillhörde 
gruppen synsvaga (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-16). Vad gäller 
personer med grava synnedsättningar gällde dock samma regler på de båda 
undersökta syncentralerna, det vill säga att syncentralen stod för såväl dator 
som anpassningar. På andra syncentraler i Sverige var detta dock inte fallet, utan 
där förskrevs enbart själva anpassningarna, vilket innebar att individen själv fick 
stå för själva datorn. Patienter på landets syncentraler får således olika 
möjligheter till hjälpmedelsförskrivning beroende dels på var i landet, dels inom 
vilken del av respektive landsting, de bor.  
Anledningen till att de två syncentraler som ingår i undersökningen gav 
patienterna hela paketet var bedömningen att det dels ansågs vara självklart att 
själva datorn skulle anses tillhöra hjälpmedlet om personen i fråga hade en grav 
synnedsättning. Dels grundades bedömningen på att det kontinuerligt sker en 
utveckling vad avser hjälpmedelsprogrammen. Syncentralerna ansåg därför att 
det inte var säkert att patienten hade en dator hemma med tillräcklig kapacitet 
att kunna hantera de olika hjälpmedelsprogrammen. Datateknikerna på de två 
syncentralerna menade att det både blev mer lätthanterligt och billigare för 
syncentralen att stå för hela utrustningen än att lägga ner tid på att försöka 
anpassa patienternas egna datorer till de tilltänkta anpassningarna. 
Datateknikerna resonerande så att om syncentralen köper in en dator med hög 
kapacitet kan de på det sättet ”spara rätt mycket tid i nästa skede” (intervju med 
datatekniker Douglas 2000-05-15), då kostsamma uppdateringar av datorer på 
detta sätt kunde undvikas. 
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4.4  Behov av planering och framförhållning 
Datortekniska hjälpmedel för personer med grav synnedsättning är dyra60

Vad gäller barn i skolåldern fanns dock helt andra möjligheter för långsiktig 
planering. Syncentralen visste när barnen skulle byta år i skolan och vad detta 
medförde i form av behov av uppgraderade eller nya utrustningar med högre 
prestanda. I och med att syncentralens personal kunde planera för dessa 
förändringar i god tid, kunde de också i god tid budgetera för kommande 
utgifter (intervju med anpassningslärare Antonia 2000-05-18). 

 och 
under studiens gång var budgetrestriktioner en källa till ständiga diskussioner på 
syncentralerna. Brist på resurser medförde köer och väntelistor för patienterna. 
En anpassningslärare (intervju med Antonia 2000-05-18) menar att det, vad 
gäller vuxna patienter, i och för sig kanske är sällan som syncentralen sade nej 
på en förfrågan om att få hjälpmedel förskrivet. Hon menade dock att 
syncentralen behövde minst tre månaders framförhållning för att till exempel 
kunna göra behovsbedömningar och utprovningar. Dessutom kunde det förhålla 
sig så att det inte fanns pengar i det aktuella årets budget och att syncentralerna 
därför behövde upprätta väntelistor tills nästföljande år. Anpassningsläraren 
upplevde att patienterna hade liten förståelse för detta .  

Vid förskrivning styr bland annat den enskildes behov och förmåga vilket 
hjälpmedel han eller hon kan tänkas använda. Vad gäller barn utgör också 
åldern en väsentlig faktor. De två syncentraler som ingår i undersökningen 
brukade introducera datortekniska hjälpmedel när barnen började skolan. När 
barnen är yngre brukar det gå bra utan förstoringshjälpmedel eller datorer 
(intervju med synpedagog 2002-10-08). När barnen börjar skolan används först 
relativt stora bokstäver, för de läser inte heller så omfångsrika textmassor. 
Högre upp i skolåldern läser barnen större textmängder som även är tryckta 
med mindre textstorlek. Enligt synpedagogen medförde detta att skolbarn därför 
gradvis har ett ökande behov av datortekniska hjälpmedel. Studien visar att 
barn i förskoleåldern på de två syncentralerna generellt inte ansågs ha behov av 
datortekniska hjälpmedel, men att datortekniska hjälpmedel introducerades 
efterhand i samband med att barnens skolstart.61

                                         
 
60 En punktdisplay kostar till exempel mellan 50.000 och 130.000  kronor,  en talsyntes ungefär 15 000 
kronor och en punktskrivare kostade mellan 20 000 – 30 000 kronor. 

  

61 Synpedagogen menar att det är viktigt att förskolans personal får information om vad barnets 
synnedsättning innebär. Till exempel kan de vid sagostunden låta barnet kan sitta nära sig för att på så 
sätt möjliggöra att barnet titta på bilderna i boken på nära håll. Barnet kan kanske också få en egen bok 
för att kunna titta på bilderna, när fröken visar de andra barnen bilderna i den boken hon läser i. Om 
man har en synnedsättning ställer detta krav på att rummets belysning är rätt utformad. Det är därför 
viktigt att tända rätt sorts lampor och dessutom i rätt mängd, vilket varierar beroende på vilken aktivitet 
som ska utföras. Vid matraster kan dukningen med fördel anpassas så att konstraster framhävs. Detta 
kan enkelt åstadkommas genom att anpassa tallrikens färg till matens, så att barnet (och helst alla barn) 
får en ljus tallrik om maten är mörk, och tvärtom. Då ett barn med synnedsättning kan ha svårt att se 
vattennivån i ett ofärgat glas underlättar det för barnet att vatten istället serveras ur ett färgat glas 
(intervju med synpedagog 2002-10-08).   
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Behovsbedömning, utprovning och ordination 
På de två syncentraler jag studerade hade anpassningslärarna ansvaret för 
personer med grav synnedsättning. Själva utprovningen av vilken typ och modell 
av hjälpmedel som kunde vara lämpligast i respektive fall skedde dock, förutom 
med patienten själv, i nära samråd med datateknikern.62 Anpassningslärarna 
hade alltså förskrivningsrätten men behövde hjälp av datateknikerna då de egna 
specifika datortekniska kunskaperna inte räckte till för att, utifrån personens 
nedsättning och upplevda behov, identifiera vilken specifik produkt som bäst 
svarade mot personens behov.63

Anpassningsläraren på den ena syncentralen menar att anställningen av 
datatekniker föranledde stora diskussioner på syncentralen då det, trots ett 
uttalat behov ändå fanns en rädsla för: 

  

 ”att det skulle komma en datatekniker som skulle komma och säga att det här 
och det här ska den här patienten ha …” (intervju med anpassningslärare 
Antonia 2000-05-18). 

Med ökat antal förskrivningar av datortekniska hjälpmedel fick syncentralerna 
behov av datatekniker. Den tekniska utvecklingen och det arbete som behövde 
göras för att ha uppdaterade kunskaper gjorde att anpassningslärarna fann det 
svårt att både hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen och samtidigt 
förkovra sig och hålla sig uppdaterade inom sina andra ansvarområden. 
Sammantaget ledde detta fram till att samarbete etablerades mellan 
anpassningslärarna och datateknikerna, som över tid befäste datateknikernas 
ställning och gjorde att de fick ett allt större inflytande över val av produkt och 
sammansättningar av sådana. Vid undersökningens genomförande hade 
anpassningslärarna ansvaret för förskrivningen, och genom samarbetet ökades 
deras kunskaper och därmed deras möjligheter att genomföra förskrivningar 
baserade på uppdaterad kunskap. En av datateknikerna uttryckte vid en 
gemensam intervju med de båda datateknikerna (intervju med datateknikerna 
2002-10-14) att han upplevde att det fanns ett visst mått av ”prestige” i att ha 
förskrivningsrätten, men att var bra om de båda yrkesgrupperna 
(anpassningslärare respektive datatekniker) samarbetade eftersom de i sin 
verksamhet kunskapsmässigt kompletterade varandra. 
Datateknikerna menar i intervjuer att det även för deras del som professionella 
datatekniker kan vara svårt att hänga med i utvecklingen av 
hjälpmedelsprogrammen. Datateknikerna säger att programmen ofta är gjorda i 

                                         
 
62 Utprovning av datortekniska hjälpmedel kan te sig olika ut beroende på hur stor kunskap personen 
har om det tilltänkta hjälpmedlet. Ibland känner personen ifråga redan till produkten, då personen 
kanske redan har gått en kurs och då arbetat med en speciell produkt som de tyckte fungerade bra. I 
möjligaste mån försöker då syncentralen förskriva den produkten. Vid andra tillfällen är det helt nya 
hjälpmedel och produkter som ska provas ut, och då tar processen längre tid. 
63 I materialet används begreppen att ”förskriva” och att ”ordinera” synonymt. Personerna talar om 
förskrivningsprocessen, och att exempelvis anpassningsläraren förskriver eller ordinerar utrustning. 
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relativt små serier vilket bland annat resulterar i en eftersläpning i förhållande 
till den allmänna systemutvecklingen. Enligt datateknikerna försöker 
hjälpmedelsföretagen att hålla sig uppdaterade, men att kombinationen av små 
serier och små leverantörer gör att konflikter mellan programmens olika miljöer 
ofta uppstår (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15).  
Han berättade också att det är viktigt att förstå att det är en väsentlig skillnad 
mellan att arbeta med hjälpmedelsprogram och anpassningar och att arbeta med 
standardprogram (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15). 
Syncentralernas datatekniker var väl förtrogna med arbetet med datorer, men när 
de själva skulle börja sin anställning på syncentralen förorsakade anpassningarna 
omställningsproblem. En av datateknikerna berättar bland annat att det tog lång 
tid innan de själva förstod hur hjälpmedelsprogrammen och anpassningarna 
fungerade och vilka som var kompatibla. En av datateknikerna säger bland annat: 

 ”Och sen innan så insåg man väl inte hur pass komplext och konfliktfyllt det 
var det här. Med de här hjälpprogrammen mot datorer, hur pass [mycket - min 
kommentar] trubbel de kan orsaka.” (intervju med Douglas 2000-05-15). 

Köp och leverans 
När ordinationen av de datortekniska produkterna godkänts köper 
datateknikern in produkterna. Även i denna fas av förskrivningen är det viktigt 
med framförhållning. En utrustning till en person med grav synnedsättning kan 
ju bestå av många olika delar, och dessa delar kanske måste köpas hos olika 
hjälpmedelsfirmor. Vissa av hjälpmedelsfirmorna säljer punktskrivare, andra 
koncentrerar sig på punktbrädor. Syncentralerna hade upparbetat kontakter med 
vissa hjälpmedelsföretag.64 Av materialet framgår att personalen på 
syncentralerna hade en klar uppfattning om vilka firmor de ansåg vara bäst på 
olika specifika produkter, tillika gav bäst service och support.65

”… Ja det gäller ju att ha en viss framförhållning där så att man köper hem 
både dator och hjälpprogram ett tag i förväg. Och så ligger det på hyllan en 
liten stund men så att när det väl är dags att man då har grejerna hemma. Sen 
om allt går bra så kan det gå rätt fort.” (intervju med datatekniker Douglas 
2000-05-15). 

 Datateknikerna 
måste bedöma om de ingående delarna i det förskrivna paketet var kompatibla. 
Själva datorn köpte syncentralen från en vanlig datorfirma, men 
hjälpmedelsprogrammen och de specifika utrustningarna köptes däremot av 
specialiserade och godkända, företag. En datatekniker säger till exempel så här 
angående framförhållningen: 

När utrustningen levererats till syncentralen, och efter det att brukaren (om det 
rörde sig om en nyanvändare) provkört utrustningen på syncentralen några 

                                         
 
64 Via upphandlingsavtal regleras vilka firmor syncentralen fick köpa av. 
65 Inom upphandlingsavtalen fanns utrymme för respektive syncentral och förskrivare att bestämma 
vilken, av de godkända, firmorna man ville arbeta med. 
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gånger, var det dags för brukaren att få hem sin utrustning. Datateknikern från 
syncentralen kom då hem till personen (eller till skolan om det gäller 
skolutrustning) och installerade och provkörde utrustningen. Vid det tillfället 
kunde också brukaren passa på att ställa frågor. Först när brukaren hade hunnit 
bekanta sig med de vanliga programmen brukade datateknikerna installera 
Internet och e-post (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-16).  

Utbildning och service  
Förskrivningsprocessen av datortekniska hjälpmedel innefattar också att 
personalen ska ge instruktioner och utbildning för att möjliggöra för individen 
ifråga att lära sig att hantera sina hjälpmedel. Därför ges grundutbildning på 
hjälpmedlet i syncentralernas regi. Såväl datateknikerna som anpassningsläraren 
på en av syncentralerna talar om vikten av att syncentralens ledning förstår att 
förskrivning av datortekniska hjälpmedel är en komplex process som sker över 
en lång tidsperiod. På många sätt skiljer den sig från förskrivningsprocessen för 
andra hjälpmedel i syncentralernas arsenal. En av datateknikerna (intervju 
datatekniker Dennis 2000-05-16) exemplifierar skillnaden i förskrivning genom 
att jämföra optikerns arbete med glasögonen och bågar med det arbete som 
måste göras för att datortekniska hjälpmedel ska fungera. Optikers arbete är en 
mycket kortare process även om det krävs stor precision och yrkeskunnande för 
att få glas och bågar att passa och att bäraren också måste öva på att till 
exempel läsa på ett visst sätt med glasögonen. Att möjliggöra att ta 
datortekniska hjälpmedel i bruk kräver dock än större utbildningsinsatser. I 
materialet framkommer att den berörda personalen anser att datorn med sina 
anpassningar inte kan betraktas som ett hjälpmedel förrän personen ifråga helt 
och fullt kan handskas både med själva datorn och med anpassningarna. Detta 
kräver tid och ekonomiska resurser, vilka bägge är knappa tillgångar på 
syncentralen. 
Trots syncentralens övergripande ambition att arbeta utifrån ett 
helhetsorienterat synsätt finns det olika förståelse för vikten av utbildning och 
service. En källa till missförstånd ligger i att det finns en sorts vardagskunskap 
kring hur seende lär sig att använda datorer och hur detta görs av personer med 
grava synnedsättningar. En av datateknikerna diskuterar den stora skillnaden 
mellan att lära sig lite allmänt om datorer och att verkligen lära sig 
hjälpmedelsprogrammen. Han beskriver hur det var när han och hans kollega 
började arbeta med de datortekniska hjälpmedlen. Han säger: 

 ”Ja, köra huvudet i väggen ja. Och börja om. Ja det var ju det som var 
problematiskt. Man trodde ju liksom inte, det är ju så långt ifrån verkligheten så 
att säga, det är inget man ser i vardagen de här synhjälpmedlen… Det var ju så 
udda om man säger. Så det är ju det liksom. Själva datorerna och 
programvarorna, ja standardprogramvarorna och sådant, det är ju inga problem 
för oss. Utan… Det är de här hjälpmedlen, punktdisplay och talsynteser. Det var 
ju där det körde ihop sig i början då.” (intervju med datatekniker Dennis 2000-
05-16).  
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Själva grundtekniken var de således redan väl förtrogna med men 
hjälpmedelsprogrammen och anpassningarna behövde datateknikerna arbeta 
mycket med för att lära sig hantera. En av datateknikerna kommenterade i en 
intervju att de själva till exempel använder datorns mus och inte kortkommandon 
när de arbetar, medan barn med synnedsättning lär sig hantera datorns program 
via kortkommandon (intervju datatekniker Dennis 2000-05-16). Den ene 
datateknikern berättar att de enklare programmen (som till exempel 
förstoringsprogram)66 oftast inte ställer till med så mycket problem, men att det 
kan vara större problem med skärmläsningsprogram67, talsynteser68 eller 
punktdisplayer69

  ”Ja och om man ska ha ett förstoringsprogram så, ja själva programmet i sig 
som förstorar är ju jättebra men du måste ju kunna använda programmet 
också. Det är ju liksom mängder av funktioner som man kan använda i ett 
sådant program.” (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-16).   

. Han säger att ”Då vill det gärna krångla sig”, och han menar 
att det är viktigt att ha goda kontakter med hjälpmedelsföretagen för att få 
support från dem (datatekniker med Douglas 2000-05-15). Även enkla program 
måste ju användas på rätt sätt och förstås för att kunna användas i sin fulla 
kapacitet. Den andra datateknikern säger: 

Utrustningen kommer således inte till nytta förrän den används, och därför 
skulle utbildningen av de presumtiva användarna kunna betraktas som en 
fundamental del i förskrivningsprocessen. Frågan om utbildning på tekniken och 
hur brukarna lär sig att handha den tekniska utrustningen beskrevs av en av 
datateknikerna som ”flaskhalsen” (intervju med Dennis 2000-05-16). Enligt en 
av anpassningslärarna hinns det inte med i den utsträckning som personalen 
skulle önska (intervju med Antonia 2000-05-18).  
Datateknikernas ambition är att ha brukarens bästa för ögonen, och att stegvis 
och i sekvenser introducera nya svårighetsgrader och finesser med hjälpmedlen. 
Denna arbetsgång, snarare än att betrakta brukaren som en pusselbit som ska 

                                         
 
66 Förstoringsprogram på datorn används för att förstora text (eller delar av den) på datorns bildskärm. 
Förstoringsprogrammen kompletteras ofta med talsyntes när syncentralen förskriver datortekniska 
hjälpmedel. 
67 Ett skärmläsningsprogram, kallas ibland också skärmläsare, är ett datorprogram som läser av det som 
står på datornbildskärm för att texten på sidan ska kunna förmedlas till brukaren på ett annat sätt. Sp 
kallade skärmläsningsprogram används ofta tillsammans med en så kallad punktskriftsdisplay (så att 
mabrukaren kan läsa punktskrift) eller med talsyntes (så att brukaren kan lyssna på det som står i text 
istället för att läsa texten). 
68 En talsyntes är en programvara som gör att texten på datorskärmen (med hjälp av syntetiskt tal) kan 
läsas upp.  Genom att använda talsyntes kan en person med grav synnedsättning arbeta med datorn för 
att på detta sätt kunna lyssna på den information som står på skärmen. 
69 En punktdisplay eller punktskriftsdisplay är ett hjälpmedel som gör att den text som står på datorns 
bildskärm, istället kan återges på sådant sätt att punktskrift kommer upp. Detta hjälpmedel kallas ofta 
för en taktil skärm. Med hjälp av punktskriftstangenterna läser brukaren rad för rad med 
fingertopparna. Unga brukare använder ofta displayer som har 32 eller 40 celler. Detta är färre tecken 
än vad som finns på en teckenrad på datorns skärm, vilket medför att barnet måste byta rad ofta. Att 
läsa text på detta sätt försämrar läsarens möjlighet till både överblickbarhet och orienteringsförmåga i 
texten.  
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passa in i syncentralens interna schemaläggning och planering, illustrerar 
syncentralens ambition att se människan som en helhet. Detta märktes inte 
minst på de förändringar som datateknikerna, under undersökningens 
genomförande, företog med avseende på introduceringen av datortekniska 
hjälpmedel till brukarna. Vid installationer av datorteknisk utrustning märkte 
datateknikerna att informationen de gav till brukarna tenderade att bli för 
omfattande för att ges vid endast ett tillfälle. Därför förändrade de efterhand sitt 
arbetssätt och spred ut informationen på fler tillfällen (intervju med datatekniker 
Douglas 2000-05-15).  
En anpassningslärare (intervju med Antonia 2000-05-18) menade att situationen 
med bristande möjlighet att erbjuda adekvat utbildning inte alls kändes 
tillfredsställande. Det fanns en påtaglig otillfredsställelse bland personalen över 
att de inte kunde erbjuda mer och bättre utbildning. Frustrationen över de 
prioriteringar de tvingades att göra mellan att installera anpassningar hos nya 
användare eller att ge service till de användare som redan tidigare fått 
hjälpmedel, framstår i mitt material som markant.  

Uppföljning 
Själva förskrivningen av hjälpmedlet ska avslutas med en uppföljning för att 
utvärdera datorhjälpmedlets ändamålsenlighet. Sådan uppföljning tycks dock 
inte ske med någon regelbundenhet. En av anpassningslärare säger: 

”Jag ringer och kollar och så efter ett tag när de har fått sin utrustning. Och 
om de [patienten – min kommentar] ringer i andra sammanhang så kan jag 
fråga om hur det går. Och fungerar det inte så då får jag ju reda på det. ” 
(intervju med Antonia 2000-05-18).  

Datateknikerna upplever sig trängda mellan att göra nyinstallationer och att 
erbjuda utbildning och därför att ärendena måste prioriteras. Datateknikerna 
måste ta ställning till om de personer som redan fått en dator och som råkat ut 
för ett problem ska gå före den person som står i tur för att få en dator 
installerad.  

 ”Ja det är ju en prioritering som man själv väljer alltså. Ja vilka är mest akut. 
Och vad är det för problem som man har fått. Kan de fortfarande använda 
datorn liksom, är det bara någon inställning som blir lite omständlig för dem 
som man kan göra. Eller är det akut att de står still med datorn. Det är ju lite 
så vi prioriterar. Eller använder de ofta datorn själva eller är det liksom att de 
använder datorn någon gång i veckan. Då kanske det inte är någon panik. Då 
är det bättre att ta någon som använder datorn varje dag som har fått problem 
kanske med en inställning som gör att det går mycket långsammare för dem.” 
(intervju med Dennis 2000-05-16).  

De prioriteringar som måste göras för att lösa dylika konflikter föreföll avgöras 
av datateknikernas sunda förnuft snarare än i enlighet med någon fastställd 
åtgärdsplan. På den ena syncentralen föreföll anpassningsläraren göra en första 
prioritering till datateknikern. På den andra var det däremot datateknikern som 
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på egen hand tar prioriteringsbesluten. På frågan kring hur mycket 
utbildningstid brukarna får svarade en av datateknikerna:  

”Ja, det är olika, men man försöker ju lägga i alla fall några timmar när vi 
installerar det då. Och sen så försöker vi följa upp sen efter ett tag… Men man 
hinner ju inte med. För det är ju nya användare hela tiden. Så är det ju support 
med de gamla som har fått och som har fått problem.” (intervju med 
datatekniker Dennis 2000-05-16). 

Datateknikern menade att den största delen av deras tid går åt att åka till 
användarna och installera ny utrustning, men han menar att bägge 
datateknikerna också önskar att de kunde få tid till att sitta ner och fundera på 
hur de ska lära ut och finna system för detta (intervju med Dennis 2000-05-16). 
Ett mer genomarbetat system skulle innebära att datateknikerna i större 
utsträckning skulle kunna avlasta varandra. För att detta ska kunna ske på ett 
bra sätt förutsätts att det finns manualer och fastställda rutiner som de kan följa 
för att veta exakt vad den eller den brukaren har fått för information, och var 
någonstans i utbildningskedjan brukaren ligger. Ett sådant system skulle också 
innebära förbättringar för användaren, menar en av datateknikerna. De två 
datateknikerna säger i en gemensam intervju (2002-10-14) att de gärna såg att 
syncentralerna styrde upp verksamheten samtidigt som flexibiliteten behålls. 
Under materialinsamlingen initierade datateknikerna och anpassningslärarna en 
uppstramning av ansvarsåtagandena mellan syncentralen, skolan och brukarna. 
En översyn gjordes också avseende den utrustning som barnen bär med sig 
mellan skolan och hemmet. Datateknikerna ville etablera skrivna regler och 
avtal om ansvarsfördelning rörande att det är skolan som har ansvaret för den 
datortekniska utrustningen när den är i skolan och det är föräldrar och barn 
som ansvarar för utrustningen när den förvaras i hemmet. Datateknikern 
berättar att de har börjat skriva in i dokumenten70

                                         
 
70 Dokument som reglerar själva lånet av den datortekniska utrustningen som syncentralen ställer till 
förfogande. För en utförligare diskussion kring olika personers ansvar inom förskrivningsprocessen 
(generellt), till exempel med avseende på handhavande av teknisk utrustning, se bland andra Lidström 
och Zachrisson (2005). 

 att brukaren ansvarar för 
apparaterna och att det är upp till denne (eller föräldrarna i barnens fall) att se 
över och, i förekommande fall, uppdatera familjens hemförsäkring. 
Datateknikerna menar att det bra att reglerna kring vilka åtaganden mellan 
organisationerna som gäller är klargjorda redan innan hjälpmedlen levererats, så 
att ingen behöver fundera över ansvarsfördelningen efter det att någonting har 
gått sönder eller blivit stulet. Datateknikern menar att det tidigare inträffat att 
en brukare tappat datorn och att det då inte riktigt varit tydligt vem som 
egentligen skulle ansvara för vad (intervju med datateknikerna 2002-10-14). 
Detsamma gäller för programvarorna. En av datateknikerna berättar att de har 
varit med om att programvaror försvunnit, att brukarna inte hittar dem när 
datateknikerna behöver dem för att gå in och justera och ändra program och 
inställningar i datorn, eller när datorn och programvarorna ska returneras till 
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syncentralerna. Därför, menar datateknikerna, är bättre att det finns tydliga 
avtal mellan syncentralen och brukarna så att man vet vem som ansvarar för 
vad. Datateknikerna har också beslutat att förvara alla datatillbehör och 
installationsdisketter på syncentralen. Den ene datateknikern menar att de har 
fått reaktioner från en del brukare som gärna vill ha allting hemma hos sig, men 
att andra anser att det är bra om sådana saker förvaras på syncentralen (intervju 
med datatekniker Douglas 2000-05-15). 
Ekonomin påverkar syncentralernas möjligheter att erbjuda utbildning till sina 
brukare. Detta får konsekvenser för resultatet och datateknikern säger: 

 ”Och det blir ju vad det blir…Så det är det liksom. Med tiden. Det är det som 
de inte inser ledningen på syncentralen. Att det kräver så mycket tid att utrusta 
alla. Det är inte bara att ge dem grejerna och så får de tuta och köra. Utan det 
är det här andra [utbildning, teknisk support och service – min kommentar] 
och ge dem kvalité också.” (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15). 

När brukarna inte får den utbildning de skulle behöva får detta påtagliga 
konsekvenser för datateknikernas möjligheter att utföra sitt arbete. Brukarnas 
bristande utbildning, kunskaper och färdigheter kring handhavandet av 
hjälpmedlen medförde extra arbete för datateknikerna som många gånger 
behövde göra utryckningar och hjälpa till med sådant som brukarna egentligen 
själva, enligt datateknikerna, skulle ha kunnat avhjälpa. 

4.5  Barn i skolåldern: tillgången till hjälpmedel är god – men 
utbildningen brister  
På syncentralerna prioriteras skolbarn vad avser tillgång till datortekniska 
hjälpmedel. Detta innebär att skolbarn utrustas med bra datorer med hög 
prestanda, som klarar av de många stora och omfattande hjälpmedel och 
anpassningar som krävs för att hjälpmedlet ska fungera i skolsituationen. 
Skolbarnen förses först med stationära datorer. Först när skolbarnen börjar byta 
klassrum från lektion till lektion får de bärbara datorer. Anledningen till detta är 
att de stationära datorerna ofta är mycket bättre och håller längre, samt att 
arbetsställningen ofta är bättre vid en stationär dator (intervju med försäljare och 
tekniker vid ett av hjälpmedelsföretagen 2000-06-19). Skolbarnen byter också 
datorer med jämna mellanrum. En av anpassningslärarna menar att de byter 
vartannat eller vart tredje år, beroende på att de nya läromedlen och 
hjälpmedelsprogrammen kräver bättre och bättre datorer, med högre prestanda 
(intervju med anpassningslärare Andrea 2004-06-24). De gamla datorerna går då 
antingen till yngre skolbarn eller till äldre personer som kanske mest använder 
sin dator till uppgifter som inte behöver lika kraftfulla datorer som de äldre 
skolbarnen ansågs behöva.  
När syncentralen förskriver hjälpmedel ingår (som konstaterades i avsnitt 4.1) 
även att utbilda brukaren så att denna kan använda produkten. Detta görs på 
syncentralerna. Barnen kommer till syncentralen för att träna fingersättning, de 
testar olika produkter och stort arbete läggs ner på att hitta bästa möjliga 
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lösning för varje enskilt barn. Syncentralen ansvarar för att barnen lär sig 
använda de specifika hjälpmedelsprogrammen, men utbildningen på de 
pedagogiska hjälpmedlen är inte syncentralens uppgift. Under 
materialinsamlingen skedde flera förändringar rörande vilken hjälp det enskilda 
barnet respektive skolan kunde få från andra instanser än syncentralen. De 
omläggningar som gjordes av Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) 
och Specialpedagogiska institutet (SIT) under denna tid medförde problem för 
syncentralerna. Datateknikerna upplevde bland annat att det fanns en oklar 
situation om vem som skulle göra vad och hur samordningen mellan insatserna 
skulle ske. Sammantaget upplevde datateknikerna att de fick en än mer central, 
men samtidigt mer utsatt, roll än tidigare. Detta innebar att de, när de åkte ut 
till skolor eller barnens hem i ett ärende rörande teknisk support (syncentralens 
uppgift) också fick ta hand om och lösa många av de problem som de egentligen 
tyckte skulle ligga på någon pedagogiskt ansvarig att lösa. Datateknikerna 
upplevde denna situation som problematisk och detta uttrycktes bland så här i 
en gemensam intervju med datateknikerna (intervju 2002-10-14): ”Barnen 
lämnar vi ju lite därhän… när de har fått grejorna”. 
Såväl datatekniker som anpassningslärare fann detta olyckligt och 
otillfredsställande. Detta innebar att syncentralerna utför behovsbedömning och 
förskrivning av de datortekniska hjälpmedlen, och ansvarar också för teknisk 
support. De ansvarar också för att brukaren har fått den grundläggande 
utbildningen på hjälpmedelsprogrammen – men vad gäller arbetet av mer 
pedagogisk art uppstår det ett glapp. Detta medför att barnen som anses behöva 
hjälpmedel för att på bästa möjliga sätt klara av sin skolgång, möter ytterligare 
restriktioner utifrån ett system som inte tagit i beräkningen att de också fullt ut 
måste lära sig att använda hjälpmedlen. På samma gång som datorn kan sägas 
möjliggöra, och vidga resurserna, utnyttjas inte hela potentialen då hjälpmedlen 
inte blir fullt ut brukbara på grund av kunskapsbrister. I och med den 
omorganisering av Specialpedagogiska institutet som genomfördes under tiden 
för undersökningen, fick skolorna ett tydligare ansvar för att skaffa sig den 
kunskap och kompetens som personalen behöver för att skolbarn med 
synnedsättning skulle kunna få nödvändig hjälp med sina datortekniska 
hjälpmedel, och för att erbjuda en adekvat skolmiljö. Innan omläggningen var 
hjälp från Specialpedagogiska institutet knuten till det individuella barnet. Efter 
omläggningen skulle hjälpen däremot efterfrågas av skolan. Hjälpen gick alltså 
från att vara individanknuten till att istället riktas till rektorer och lärarlaget. 
(Intervju med företrädare för dåvarande Specialpedagogiska institutet 2004-03-
09). Vid undersökningens genomförande hade dock dessa omläggningar av 
verksamheten inte riktigt hunnit etableras och såväl anpassningslärarna och 
datateknikerna upplevde att mycket föll mellan stolarna. 

4.6  Avslutning 
Hjälpmedel kan betraktas som resurser och de förskrivs för att öka vidga 
personers möjligheter att leva sitt liv i vardagen. De bidrar till att undanröja 
hinder och restriktioner. Hur processen praktiskt går till beror på de 
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administrativa och organisatoriska strukturer som råder på de syncentraler där 
olika professioner arbetar. Enligt ett individinriktat (re)habiliterande perspektiv 
behöver ibland personer med funktionsnedsättning använda tekniska lösningar 
för att ersätta eller kompensera en viss kroppsfunktion eller förmåga. Sådana 
tekniska lösningar kallas hjälpmedel. Ofta behöver hjälpmedel provas ut och 
anpassas individuellt för att de ska fungera i individens vardag. Många 
hjälpmedel, som till exempel datorutrustningar, är också dyra. Hjälpmedel görs 
tillgängliga genom en speciell fördelningsprocess som kallas 
förskrivningsprocessen. Hjälpmedlet lånas ut till personen ifråga och ska 
återlämnas när behovet inte finns längre. Förskrivning av tekniska hjälpmedel 
görs av olika organisationer beroende på vilken form av funktionsnedsättning 
den berörda personen har, och syncentralerna förskriver hjälpmedel för personer 
med synnedsättningar. I och med att förskrivning av datortekniska hjälpmedel 
tillkommit har syncentralens organisationsprojekt vidgats. Detta har inneburit 
att den tidigare rådande ordningen på syncentralen, om vem som ska göra vad, 
när och hur, rubbades och kompletterades med en ny ordning där den nya 
yrkeskategorins (datatekniker) uppgift och befogenhet skulle etableras. Den nya 
ordningen inom syncentralerna stabiliserades under undersökningens gång.  
En fråga med konsekvenser för syncentralernas ordning rör vem som ska utbilda 
brukare, lärare och föräldrar så att de datortekniska hjälpmedlen inte bara finns 
tillgängliga, utan också kan användas på de ställen barnen huvudsakligen vistas 
under sin vardag: i skolan och i hemmet. Datateknikerna poängterar att det är 
skillnad mellan att kunna lite allmänt kring datorer och att verkligen kunna 
använda och förstå sina hjälpmedel. Det krävs alltså kunskap om hur man ska 
utnyttja datorn för att datorteknisk utrustning för personer med grava 
synnedsättningar ska bli användbar och fungera som en resurs för den enskilde 
individen. Det kan konstateras att datortekniska hjälpmedel är mycket mer än 
själva grundtekniken (datorn). Förskrivningen av datortekniska hjälpmedel för 
skolbarn fungerar väl vad avser själva tekniken och de är ofta en prioriterad 
grupp på syncentralerna. Vid undersökningens genomförande fanns dock stora 
glapp med avseende på utbildning och kunskaper hos såväl barn, föräldrar som 
skolans personal i fråga om handhavandet av såväl själva datorn som 
anpassningarna. De två datateknikerna i undersökningen har stegvis fått utökad 
arbetstid för att kunna arbeta mer med utbildningar.71

I materialet framkommer att det har skett ett skifte från att de etablerade 
yrkesgrupperna på syncentralen (anpassningslärare, synpedagoger) som hanterar 
och förskriver äldre teknik (käppar, klockor och fickminnen) förväntas att, 
inom den befintliga organisationen, också hantera ny teknik (datortekniska 
hjälpmedel). I och med komplexiteten hos datortekniken, som i mångt och 

  

                                         
 
71 Vid de första intervjuerna( i maj 2000) med datateknikerna hade de titeln: datatekniker. Vid det andra 
intervjutillfället (i oktober 2002) hade datateknikerna också tillägget: datapedagog. De menar själva att 
denna utveckling var bra och en konsekvens av det behov som de sett när de arbetade med datorerna ute 
hos brukarna. Denna pedagogiska verksamhet riktade sig dock till vuxna och äldre, och alltså inte till 
barn och ungdomar. 
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mycket kräver ingående teknisk kompetens, har det skett en glidning mot att 
förskrivningen av datortekniska hjälpmedel i allt större utsträckning sker i 
samråd med datateknikerna. Detta samråd kan i praktiken gå till så att 
datateknikern, som har kunskapen om tekniken och hur systemen passar ihop, i 
praktiken avgör vilket system som ska användas. Däremot kan 
anpassningslärarna ytterst vara den som, efter behovsbedömning, har bestämt 
att personen ifråga skulle vara betjänt av exempelvis en dator med talsyntes 
tillika med en punktbräda. Det som en av anpassningslärarna befarade skulle 
hända (intervju med Antonia 2000-05-18), det vill säga, att en datatekniker 
skulle komma och ta över förskrivningen har därför, på ett sätt, inträffat. Denna 
utveckling är förknippad med anpassningslärarens egen kompetens inom det 
tekniska området samt möjligheterna att samtidigt hålla sig uppdaterade på flera 
ämnesområden.  
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Kapitel 5   

Tekniken tas i bruk i skola och hem 

I introduktionen till denna studie finns ett utdrag ur Bosses dagbok och där 
framkommer att han ofta använder datorn såväl i skolan som i hemmet. 
Användningen av datorn och de tillhörande tekniska hjälpmedlen framstår i 
dagboken som okomplicerad och självklar. De barn som ingår i studien 
förefaller, med något enstaka undantag, också vara införstådda med att använda 
de datortekniska hjälpmedel de fått via syncentralen. Barnen tycktes närmast 
förvånade över att jag frågade dem hur det skulle ha varit i skolan om de inte 
hade haft datorn. Av deras berättelser att döma förefaller de använda datorn i 
stort sett hela tiden. En pojke berättar att han har lärt sig att använda datorn 
genom att bland annat öva på kortkommandon på syncentralen, men han har 
också lärt sig mycket genom att helt enkelt testa sig fram. På frågan om han 
skulle önska att han kunde mer svarade han: ” Nej. Jag tycker att jag kan 
tillräckligt” (intervju med Benny 2004-05-04). 
Den till synes självklara användningen av datortekniska hjälpmedel är dock 
resultatet av en lång process. Barnen använder ofta de tekniska hjälpmedel som 
förskrivits på syncentralen i hemmen. De tillbringar också en stor del av sin 
vardag i skolan och studien visar att en betydande del av det arbete som görs för 
att barnen ska kunna ta sina hjälpmedel i bruk äger rum på skoltid. I detta 
kapitel beskriver jag hur teknikförmedlingen för barn med synnedsättning 
omsätts i vardaglig praktisk handling i barnens skola och hem.  

5.1 Stödpersoner 
De flesta barn med grav synnedsättning har en stödperson i skolan. 
Stödpersonen är anställd av skolan och kommunen, och har bland annat till 
uppgift att bistå barnet med att ta del av undervisningen och att få möjlighet att 
tillgodogöra sig den på lika villkor som andra elever. I skolan är stödpersonerna 
antingen assistenter eller kompanjonlärare och barnen som ingår i denna 
undersökning har tillgång till sådana stödpersoner.72

Det finns en teoretisk, utbildningsrelaterad skillnad mellan de arbetsuppgifter en 
assistent respektive kompanjonlärare förväntas utföra. För assistenten fanns vid 
undersökningens genomförande, i princip inga krav på yrkesrelaterad 
utbildning.

  

73

                                         
 
72 Utom en elev som, vid intervjutillfället, gick på gymnasiet. 

 Assistenten förväntas vara en resurs för barnet i de 

73 Under undersökningens genomförande startade dock, det som då hette, bland annat 
Specialpedagogiska institutet en utbildning för assistenter. I denna utbildning ingick också undervisning 
kring specifika frågor relaterat till olika funktionsnedsättningar, däribland syn. De stödpersoner som 
ingår i undersökningen hade dock inte gått dessa kurser, och de refererande inte heller till dem. 
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undervisningssituationer där barnet inte själv kan ta till sig den undervisning 
som ges. För kompanjonlärare finns däremot krav på pedagogisk 
grundutbildning, och de har således en lärarutbildning. Kompanjonläraren ska 
arbeta tillsammans med klass- eller ämneslärarna för att anpassa 
undervisningsmaterialet så att barnet kan ta del av det. Kompanjonläraren ska 
också med sin pedagogiska utbildning ge stöd, råd och hjälp till klass- och 
ämneslärare angående hur de kan anpassa sin undervisning så att barnet kan 
vara delaktigt i undervisningen. Studiens material visar dock att det ofta inte är 
någon skillnad i de arbetsuppgifter som assistenterna respektive 
kompanjonlärarna faktiskt utför. 74

Arbetet med att ta till sig de erbjudna datortekniska hjälpmedlen utförs av 
barnen själva, medan stödpersonerna i skolan under lektionstid sitter bredvid 
och ger hjälp och stöd med datorn. Konkret kan det till exempel röra sig om att 
hjälpa barnet att starta och stänga av datorn, att hitta i och växla mellan 
dokument samt att spara text. Det kan också handla om att plocka ner sladdar, 
disketter, USB-minnen och transportera detta tillsammans med datorn till 
klassrummet där nästa lektion ska vara. Då det också kan uppstå tekniska och 
programrelaterade problem med själva datorn och anpassningarna så tillbringar 
assistenten/kompanjonläraren mycket tid med att försöka åtgärda fel och hitta 
sätt att arbeta smidigt med datorn. I hemmet är det främst barnens föräldrar 
som fungerar som stödpersoner. De har ingen särskild utbildning utan lär sig om 
sitt barns förmågor och temperament allteftersom barnet växer, precis som alla 
andra föräldrar. De stödpersoner som finns i skolan och som bekostas av 
samhället har en helt avgörande och central roll i förmedlingsprocessen. Därför 
ges deras roll och deras reflektioner över sin funktion och arbetssituation stort 
utrymme i detta kapitel.  

 I och med att jag inte finner några konkreta 
skillnader mellan assistenter respektive kompanjonlärare vad gäller det utförda 
arbetet behandlar jag dem i denna studie som en gemensam kategori. Jag skriver 
assistenter/kompanjonlärare eller stödperson i skolan när jag avser 
arbetsuppgifter som bägge grupperna utför. När det i materialet görs en 
åtskillnad mellan yrkesgrupperna hänvisar jag specifikt till den berörda 
yrkeskategorin. 

5.2  Från katastrof till fungerande hjälpmedel 
Generellt började datorerna på allvar introduceras i skolorna i mitten av 1980-
talet (Jedeskog 1998). Barn med synnedsättning har använt datortekniska 
hjälpmedel under lång tid, men det är först under 2000-talet som de har blivit ett 
hjälpmedel, säger anpassningsläraren på en av syncentralerna vid ett möte 
(januari 2004) som anordnades med anledning av att en elev med synnedsättning 
följande termin skulle byta stadium och också byta skola. Barnets mentor på 
                                         
 
74 Oavsett pedagogisk utbildning förefaller andra yrkeskategorier på skolorna ha svårt att veta hur de ska 
benämns. Så här uttrycker sig en dataansvarig på en av skolorna: ”Men jag tror att hennes hjälpreda här 
har fixa till det som behövs, så jag tror det rullar på. (Hmhm) Mycket mer har jag inte och berätta 
egentligen. (Neej) ” (Intervju med dataansvarige på en skola 2004-11-03).  



 

97 
 

skolan gav uttryck för uppfattningen att datatekniken tidigare i det närmaste 
varit en katastrof. Kuratorn från syncentralen exemplifierade med att det skett en 
tyngdpunktsförskjutning med avseende på vilka ämnen som under årens lopp 
diskuterats på mötena rörande barnets skolsituation. Tidigare år, menade 
kuratorn, ägnades huvuddelen av mötena åt att diskutera och reda ut alla de 
problem som funnits kring själva tekniken och alla saker som inte fungerade. 
Kuratorn noterade att så dock inte var fallet nu (informationsmöte på skola i 
samband med övergångssamtal januari 2004). Det konstaterades således att en 
betydande utveckling skett under de år som de datortekniska hjälpmedlen funnits 
tillgängliga för barn med synnedsättning. Tekniken hade gått från att betecknas 
som en ”katastrof” (informationsmöte på skola i samband med övergångssamtal 
i januari 2004) till att utgöra ett fungerande hjälpmedel. 

Tekniken introduceras efter hand i barnens vardag 
Introduktion av datortekniska hjälpmedel sker i en långvarig process. I 
materialet framkommer att syncentralerna vanligtvis introducerar datortekniska 
hjälpmedel tidigast när barnet börjar i skolan.75

Barn med grav synnedsättning bedöms av syncentralerna behöva använda 
datortekniska hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. 
Nästan alla har varit positivt inställda till att använda datorn. Ett barn ville 
dock inte använda sina datortekniska hjälpmedel alls. Olika former av insatser 
sattes in, bland annat träffades personalfrån syncentralen, skolan, 
specialpedagogiska institutet och föräldrarna för att gemensamt diskutera sig 
fram till hur de skulle gå vidare med detta. Ett annat, äldre barn, beslutade sig 
för att sluta använda sina datortekniskahjälpmedel i skolan. Han hade tidigare 
år använt sig av hjälpmedlen, och betraktades av syncentralens personal som 
mycket duktig. Han tyckte dock att han i gymnasiet inte hann med att anteckna 
på lektionerna om han skulle använda datorn. Han tyckte att det tog alldeles för 

 Barn med grav synnedsättning 
använder punktskrift för att läsa text, och de första tekniska skriv- och 
läshjälpmedel som introduceras för barnet är inriktade på att stödja 
punktskriftsinlärningen. Unga skolbarn använder i materialet så kallade Perkins-
apparater eller moderna varianter därav. Datorer introduceras allteftersom 
barnet växer, tar till sig och lär sig mer avancerade arbetssätt. Först lär sig 
barnen att använda korrekt fingersättning och efterhand ökas både antalet 
övningar och antalet lektioner där datorn används, så att datorn till slut utgör 
en naturlig del av barnets vardag i skolan. Datorn i hemmet introduceras också 
efter hand. Dock introduceras hemdatorer oftast först när barnen börjar få läxor 
i sådan omfattning att användning av datorer krävs för att utföra 
hemuppgifterna. Förekomsten av datortekniska hjälpmedel medför att det i stor 
utsträckning är i skolan som barnen i praktiken lär sig använda sina hjälpmedel.  

                                         
 
75 Ett av barnen fick dator när hon började år 1 i skolan. Andra barn hade fått dator när de till exempel 
började år 3 i skolan. Barnet som fick dator i år 1 var vid undersökningens genomförande den yngsta 
som fått datortekniska hjälpmedel på den aktuella syncentralen.  



 

98 
 

lång tid att koppla upp datorn, starta, släcka ner den och ständigt flytta den 
mellan lektionssalarna.  
Mitt material visar dock att barnens tillägnande av de datortekniska 
hjälpmedlen tar tid. Barnen behöver få ta tid att vänja sig vid att de i stor 
utsträckning kommer att använda datortekniska hjälpmedel för att klara skolan. 
En av assistenterna berättar så här: 

 ”…För nånstans alltså när han hade tagit det här till sig att ’nu ser jag 
ingenting’. Och kommer troligtvis aldrig och se nåt mera. Så på nåt sätt 
kommer man ju stärkt ur det, om man klarar av den pärsen. Samtidigt som jag 
tror det är viktigt, för då måste han ta till sig sina hjälpmedel. Ser man lite bara 
tror jag det är lätt att man fuskar då [med att lära sig punktskrift och med att 
använda den datortekniska utrustningen – min kommentar]. (ja) Man kan 
fuska lite men med det mesta. (ja ja) Kan jag läsa lite så att säga då behöver jag 
inte lära mig punkt. (nej) Nej. Kan jag se lite behöver jag inte käpp, och så 
vidare… ” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). 

Stödpersonerna på skolan fyller en central roll vad avser förmedlingen av 
tekniken till barnet. Det handlar inte enbart om att kunskaper kring 
handhavandet av datorn och dess anpassningar ska förmedlas utan även om att 
entusiasmera barnet att våga prova samt att ta till sig det faktum att de behöver 
använda tekniken. En assistent återger (intervju assistent Stefan 2004-04-28) hur 
det gick till när det barn han arbetade med på allvar började använda datorn till 
vardags. Assistenten berättar att barnet till en början tog med sig disketter hem 
för att använda i den dator som fanns hemma. Sedan gick diskettstationen 
hemma sönder, och då började assistenten istället skicka läxorna med e-post. Så 
småningom kom barnet på att om han tog med den bärbara datorn hem så hade 
han alla skoluppgifter tillgängliga. Vid intervjutillfället 2004 bar eleven datorn 
med sig fram och tillbaka mellan hem och skola. Men även bärbara datorer är 
tunga att bära och för att sätta detta i relation till vad de andra barnen bär 
förklarade assistenten att de andra barnen transporterade alla sina läxböcker 
mellan skolan och hemmet. Assistenten berättade att han förklarat för barnet att 
om det är många läxor till nästföljande dag innebar detta att de andra eleverna 
fick bära många böcker, och tvärtom. Assistenten försökte entusiasmera barnet 
att använda datorn, genom att säga att det ju enbart var datorn som behövde, 
då allt material fanns inlagt i den.  
I barnens aktivitetsorienterade dagböcker framkommer också hur 
stödpersonerna i skolan väver in användandet av de tekniska hjälpmedlen i 
barnens undervisning. I Beatas dagbok framkommer, genom stödpersonen 
Selmas anteckningar, att de hembrev eleverna i klassen skulle skriva till 
föräldrarna varje vecka, togs som utgångspunkt för att träna punktskrift. Alla 
barn ska skriva hembrev, men för att Beata ska träna på punktskrift tillkommer 
dessutom andra moment för henne. I dagboken står det att Beata först skriver en 
text på datorn. Hon förstorar texten till 48 punkter (så att hon ska kunna läsa 
den). Sedan förminskades texten till 14 punkter. Därefter läste Beata texten på 
punktdisplayen – och rättade sedan med punkttangenterna. Det tillkommer 
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alltså övningar i skolundervisningen som barnet ska utföra, utöver de 
skoluppgifter som de andra barnen gör. Dessa ytterligare uppgifter och 
aktiviteter ska läggas in under den vardagliga praktiken i skolan. 
Även i Benjamins dagbok framkommer denna inflätning av de tekniska 
hjälpmedlen i skolundervisningen. Exempelvis använder Benjamin och hans 
stödperson Stella, en så kallad CCTV för att för att titta på fotografier från en 
resa som en av klasskamraterna har gjort, och som han visar runt i klassen. 
Dessa exempel illustrerar att såväl barnen, som stödpersonerna i klassen, ska 
hantera det faktum att flera ytterligare aktiviteter, utöver den ordinarie 
undervisningen, ska placeras in under skoldagen. Det visar också på behov av 
samspel mellan klass- respektive ämnesläraren och stödpersonen för att, på ett 
effektivit sätt, kunna planera undervisningen. Detta samspel diskuteras 
ytterligare längre fram i kapitlet (5.3). 

Att veta att man borde – men inte alltid orka  
Även om de flesta av de barn jag samtalat med i undersökningen använder sina 
datortekniska hjälpmedel på nästintill varje lektion, så är det inte riktigt alltid 
som de orkar engagera sig i hanteringen. En av eleverna (intervju med Benny 
2004-05-04) uttrycker att han får ont i huvudet av alla ljud, och att detta 
medför att han får svårt att koncentrera sig. Ett av de sätt han kan hantera sin 
trötthet och huvudvärk på är att antingen gå hem eller så enbart hänga med på 
lektionerna. Trötthet och koncentrationssvårigheter medför att barnen inte 
heller kan arbeta effektivt med sina hjälpmedel. Arbetet förutsätter att barnet 
växlar mellan olika program och fönster, löser datortekniska problem och 
lyssnar på undervisningen samtidig. Därtill ska de kanske också hålla reda på 
var den talande kalkylatorn ligger, var sladden till datorn finns och andra 
detaljer av praktisk karaktär. Förutom dessa undervisningsrelaterade uppgifter 
är barnet också en del av ett större socialt sammanhang, vilket medför att de 
också lyssnar efter vad klasskamraterna säger och gör under lektionstid. När 
koncentrationssvårigheterna blir för stora tycks barnet mer passivt följa 
undervisningen och, för att använda datorspråk, gå ner i viloläge. Jag menar att 
man trots de datortekniska hjälpmedlens tillgänglighet och mångsidighet inte 
kan förutsätta att barnen ständigt orkar arbeta med dem.Vidare kan man inte 
heller alltid utgå från att de datortekniska hjälpmedlen fungerar. En av 
föräldrarna uttrycker sig så här:  

”Men i och med att allting går så sakta. Och ibland krånglar datorn och man 
ska … innan man kommer igång, dom andra sätter igång och jobbar då ska 
han starta upp datorn och så är det nåt … Ja, du vet hur det är! (Hmhm!) Så 
kanske man inte är så motiverad och skynda sig heller, för man vill gärna att 
halva lektion ska gå innan man kommer igång kanske. Ibland när man är kille 
i tonåren så här, så kanske det inte är så roligt alla gånger. (Neej, neej) Så det 
har sina sidor. ” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17). 
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Problem och hinder för användandet av tekniken 
Barn med grava synnedsättningar blir beroende av att kunna arbeta med sina 
datortekniska hjälpmedel för att kunna delta i undervisningen. Trots att 
utvecklingen och teknikens tillförlitlighet gått från att betecknas som en 
katastrof till att karaktäriseras som ett hjälpmedel så fanns vid undersökningens 
genomförande hinder som orsakade problem för användningen av de 
datortekniska hjälpmedlen. Ett sådant problem uppstår om lärarna inte 
överlämnar undervisningsmaterialet på ett sådant medium som barnen kan läsa.  
En av pojkarna berättar om hur en ämneslärare konsekvent förefaller glömma 
att han också är med på lektionerna, och att han behöver ha 
undervisningsmaterialet på ett sådant medium som han kan läsa och arbeta med. 
Han säger att: ”… det är ett helvete!” (intervju med Benny 2004-05-04) på 
lektionerna när han inte får materialet så att han kan ta del av det. 
Konsekvensen av denna brist på tillgängligt undervisningsmaterial är, enligt 
Benny, att han inte gör någonting i detta ämne på lektionerna. Benny säger att 
läraren ifråga, i och för sig märker att han inte gör någonting på lektionen, men 
att hon inte bryr sig om honom. Han resonerar kring att han inte vet varför det 
är på detta vis. Han säger:  

”Inte vet jag, det är en konstig lärare som inte lyssnar kanske. (Hm) Eller inte 
…eller glömmer bort från ena lektionen, till en minut innan hon börjar och 
såna saker” (intervju med Benny 2004-05-04).

För att barnen ska kunna följa undervisningen på lika villkor som andra barn 
krävs alltså att klass- respektive ämneslärarnas undervisningsmaterial finns 
tillgängligt så att barnet kan arbeta med det i sin dator. Detta förutsätter att 
antingen klass- eller ämnesläraren lägger in materialet i elevens dator direkt eller 
att någon stödperson gör detta. Det räcker således inte enbart med att förse det 
enskilda barnet med teknisk utrustning. Personer i omgivningen måste också 
förändras och utföra aktiviteter som gör att barnet kan ta sina hjälpmedel i 
bruk, så att förmedlingsprocessen som sådan kan stödjas. 

  

En annan typ av problem som rör den datortekniska utrustningen är sådana 
hinder som uppstår i och med att datorn inte startar, att den hänger sig eller att 
anpassningarna inte fungerar. Inträffar detta under pågående lektion leder det 
till frustration och får konsekvenser för barnets möjligheter att följa 
undervisningen. Assistenterna och kompanjonlärarna upplever att de måste göra 
avvägningar huruvida klassen som helhet ska vänta på att barnets dator ska 
börja fungera igen, eller om den övriga klassen ska fortsätta med 
undervisningen. Om undervisningen fortsätter får stödpersonen täcka upp för 
barnet genom att anteckna det som klass- eller ämnesläraren skriver på tavlan, 
medan barnet ofta ägnar sig åt att försöka få igång sin dator igen. Om datorn 
startar fortsätter de att arbeta med hjälp av den. I annat fall får stödpersonen 
fortsätta täcka upp resten av lektionen så gott det går. En av stödpersonerna 
berättar: 
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”Och då om det skulle hända, säg att det skulle hände när det är vårat 
glosförhör, och klassen sitter och är beredda och läraren står och väntar, och 
det krånglar då… Då har vi sagt, börja ni och så skriver jag då upp orden. Så 
jag har back up åt honom, så då får han sitta där och kuckla ett tag [det vill 
säga försöka att få datorn att starta igen – min kommentar]. Och sen när den 
har kommit igång så kör jag då med honom då, för att dom andra ska slippa 
vänta … För det går ju inte och göra det länge. Utan det är ju som det är.”  
(intervju med kompanjonlärare Sofia 2002-10-14).  

Om assistenten eller kompanjonläraren är sjuk kan denna typ av datorkrångel 
orsaka än större problem och avbrott i undervisningssituationen. Det handlar 
primärt om barnet, men påverkar också resten av klassen och lärarens 
undervisningssituation. Vid en intervju samtalade jag med den biträdande 
rektorn på en skola, som också undervisar, om vad det kan innebära för läraren 
om elevens dator inte fungerar på lektionen. Hon upplevde att lärarna ställs 
inför ett dilemma i en sådan situation. I intervjun resonerade hon kring att 
läraren i denna situation antingen kunde försöka hjälpa barnet att få igång 
datorn eller helt enkelt gå vidare med undervisningen för klassen (och låta den 
krånglande datorn vara). Den biträdande rektorn befarade att det första 
alternativet kunde innebära att hon som lärare tappade kontrollen över de andra 
eleverna i klassen. Det andra alternativet skulle, enligt henne, innebära att 
barnet med synnedsättning under lektionen enbart skulle lyssna på det som 
sades. För att kompensera detta bortfall skulle detta medföra att läraren ifråga 
skulle försöka att ta igen den förlorade lektionstiden med barnet vid ett senare 
tillfälle. Den biträdande rektorn berättar att det är frustrerande när datorn 
krånglar. Hon berättar att den klass där barnet med synnedsättning går är en 
livlig klass och:  

 ”… som lärare behöver man liksom ha sin energi riktad mot hela klassen. Jag 
har svårt och ställa mig och böja mig över en dator i 20 minuter, då har jag 
som ingen klass kvar och jobba med sen.” (intervju biträdande rektor 2004-
11-03). 

Men det räcker inte alltid med att lyssna på läraren när datorn inte fungerar. 
Ofta ska eleverna i klassen ha skriftliga läxförhör, göra prov eller på andra sätt 
läsa eller producera text. För sådana aktiviteter är barnet med synnedsättning 
beroende av att de datortekniska hjälpmedlen fungerar. 

Vad gör man när tekniken inte fungerar? Vem får man hjälp av? 
När problem med datorn uppstår är det, beroende på barnets ålder och 
datorvana, antingen barnet själv eller assistenten/kompanjonläraren som först 
försöker identifiera problemen och åtgärda dem. Om vare sig barnet eller 
assistenten/kompanjonläraren kan lösa det uppkomna problemet är det svårt för 
andra personer i skolan att hjälpa till. Oftast rör det sig om komplicerade system 
med hjälpmedel och anpassningar vilket medför att personer som inte känner till 
just det specifika systemet, inte kan hjälpa till. Det är ett av problemen, och en 
av anledningarna till att syncentralens datatekniker gärna trycker på att barnet 
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själv verkligen måste lära sig sina hjälpmedel, förstå dess uppbyggnad och 
kunna hantera dem. Kan inte eleverna detta så står de sig slätt om och när 
problem uppstår. 
Vissa tekniska problem är mindre allvarliga och går att lösa relativt omgående. 
Mer omfattande problem innebär att datorn kanske måste skickas iväg på 
reparation. Om datorn inte finns tillgänglig och fungerar under lektionstid 
medför detta stora bekymmer för barnet. Ett barn säger i en intervju (intervju 
med Benny 2004-05-04) att det ibland är många problem med datorn. Han 
berättar att det oftast är punktskriftsdisplayen som inte startar. När detta 
inträffar brukar han dels kontrollera att alla sladdar sitter i, dels brukar han 
försöka starta om datorn. Han berättar också att det är han själv som gör detta. 
Skälet till att det är barnet som i stor utsträckning tycks sköta detta på egen 
hand är att stödpersonerna inte alltid finns på plats på lektionen. Barnet måste 
därför allteftersom lära sig så mycket om datorerna och hjälpmedlet så att hon 
eller han självständigt kan sköta dem. 
En av assistenterna berättar i en intervju (intervju med assistent Sonny 2004-04-
20) att han ringer till syncentralens datatekniker om något problem inträffat 
med de datortekniska hjälpmedlen. Antingen kan datateknikern ge råd över 
telefon eller så kommer han till skolan för att undersöka vad som har hänt och 
ta ställning till hur problemet ska åtgärdas. I vissa fall kan felet åtgärdas på plats 
eller så måste datateknikern ta med sig datorn för att reparera den på 
syncentralen eller, vid än mer omfattande fel, skicka iväg den på reparation till 
hjälpmedelsförsäljaren. Den tid som eleven inte kan använda sin dator blir då ett 
kännbart bortfall av studiemöjligheter.  
Om ett stort datorhaveri inträffat kan detta medföra att barnet inte har tillgång 
till sina datortekniska hjälpmedel under en period på upp till två veckor. 
Datateknikerna på syncentralen menar att barnen nästan får panik om datorn 
går sönder eftersom det förorsakar stora besvär för barnen att följa 
undervisningen (gemensam intervju med datateknikerna 2002-10-14). I och med 
att utrustningen är mycket dyr, har syncentralerna få eller ingen möjlighet att 
hålla med ersättnings- eller lånedatorer, och eftersom barnen också måste 
använda sina egna anpassningar medför detta att, även om det funnes extra 
datorer, de inte alltid skulle passa barnets behov.  
Materialet visar att stödpersonerna och barnet tar direktkontakt med 
datateknikern på syncentralen76

                                         
 
76 På en av de skolor som ingår i studien tog stödpersonerna kontakt med skolans dataansvariga för att få 
hjälp vid smärre, mer generellt datormässiga problem. Annars vände de sig till syncentralernas 
datatekniker. 

 om någonting har hänt med hjälpmedlen. I ett 
samtal med en av skolornas egen dataansvarig (sådana fanns inte i alla skolor) 
framkommer att de inte kan så mycket om barnets hjälpmedel. En dataansvarig 
på en skola säger så här i en intervju:  
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” …det var även den här plattan som jag nu inte har en aning om vad det är 
för nånting, som ligger under. Som hon tydligen känner istället för … ja. ” 
(intervju med dataansvarig på en skola 2004-11-03). 

Denne dataansvarige ger intryck av att inte veta någonting om barnets dator. 
Det är inte heller hans arbetsuppgift. Den åtskillnad som görs mellan den 
specifika utrustning som elever med synnedsättning använder och den utrustning 
skolans övriga elevers använder 77

Barnen får tillgång till datortekniska hjälpmedel som används i skolan och i 
hemmet och när hjälpmedlen först introduceras använder barnen en stationär 
dator som placeras i det klassrum som barnet företrädesvis vistas i på skolan. 
Över tid behöver de även använda datortekniska hjälpmedel i hemmet och 
anpassningslärarna förskriver då nödvändig utrustning. Runt den tidpunkt när 
barnet ska börja år 7 i skolan, börjar också behovet av att använda bärbara 
datorer komma. Detta behov uppstår på grund av att eleverna då oftare byter 
klassrum beroende på vilket ämne som står på schemat. När detta teknikskifte, 
från stationär till bärbar, sker brukar också utrustningen i hemmet förändras. 
Detta innebär, som nämnts tidigare, att barnet i stor utsträckning förväntas bära 
sin bärbara dator (inklusive punktdisplay) mellan skolan och hemmet. Bärbara 
datorer är dock mer sårbara än de stationära, och i samtal framkommer att 
såväl barnen som personalen på syncentralerna menar att de bärbara datorerna 
oftare går sönder. 

 tolkar jag som en illustration av det faktum 
att barn med synnedsättning, till viss del, betraktas som specialfall inom skolan.  

Vad vet assistenten och kompanjonlärarna om tekniken? 
När en av assistenterna talar om hur barnet och han själv har närmat sig datorn, 
framgår att assistenten är en van datoranvändare. Detta är också något som han 
anser vara en viktig förutsättning för att kunna hjälpa barnet att ta tekniken i 
bruk (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). Däremot räcker det inte med 
att enbart vara en van användare av datorer i allmänhet. Förståelse och kunskap 
om de specifika hjälpmedlen och anpassningarna är av största vikt för att kunna 
använda datorns möjligheter effektivt. Det är alltså inte självklart att en 
datakunnig eller tekniskt allmänt orienterad person förstår sig på barnets 
datortekniska hjälpmedel med dess specifika anpassningar. I förlängningen 
innebär detta att barnet dels måste förstå och kunna sina egna hjälpmedel, dels i 
stor utrustning själv kunna lösa uppkomna problem. Denna kunskap nås dels 
genom att barnet erbjuds en gedigen utbildning om hjälpmedlens funktioner och 
uppbyggnad, dels genom träning och användning av datorn i vardagen. Att ta de 
tekniska hjälpmedlen i bruk måste därför få ta tid. Såväl skolans stödpersoner 
som syncentralens personal poängterar att det måste finnas förståelse för att det 
är en lång process som startar när barnet ska börja använda sina hjälpmedel. 
                                         
 
77 Detta varierar över landet beroende på vilken form av system man har lagt upp i skolorna. Det finns 
syncentraler som till exempel arbetar efter modellen att personen med grav synnedsättning själv står för 
sin dator. Upplägget kan då vara så att skolornas ansvariga för datorer försöker ta hand om fler delar av 
de problem som uppstår med de datortekniska hjälpmedlen.  
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Barnet börjar i liten skala, bekantar sig med sina hjälpmedel, lär sig korrekt 
fingersättning och arbetar i början nära sin stödperson i skolan, för att så 
småningom själv kunna ta över och vara den som bäst kan sina egna 
hjälpmedel. Tekniken gör inte att allt fungerar automatiskt. Tvärtom kan 
teknikanvändningen medföra initiala irritationsmoment och frustration för alla 
inblandade parter. Ibland kan assistenten/kompanjonläraren och barnet ha olika 
uppfattningar om datorn och hur den ska hanteras. Ett av barnen (Botvid) 
berättar att han tycker att kompanjonläraren ibland inte litar på honom vad 
gäller hans kunskaper om datorn. Han säger:  

I vissa stadium kan hon [kompanjonläraren – min kommentar], men i vissa 
stadium krockar våra … vad ska man säga, kunskaper där. För i vissa stadium 
känner jag att hon inte riktigt litar på mig. (Hmhm!) Känns det som, fast jag 
vet att jag kan vad jag gör. För jag sitter, om man säger så, jämt vid datorn 
nästan. Så jag vet allt. Jag vet, oftast vad jag håller med på vid en dator. Och 
jag vet, när jag ger mig på nånting. Så ibland känns det som att våra … ja, våra 
viljor krockar litet där att vi inte riktigt kan komma överens om det. (Hm) När 
det gäller datorer just. (intervju med Botvid 2004-05-17). 

Bodil, ett annat barn (intervju med Bodil 2004-05-11) berättar om att den bästa 
läraren hon haft varken var utbildad lärare eller arbetade som stödperson – men 
han förstod sig på datorn som hjälpmedel, och hur han och eleven tillsammans 
kunde arbeta utifrån de möjligheter datorn erbjöd. 
Med tanke på hur beroende barnen är av den tekniska utrustningen i 
undervisningssituationen framstår stödpersonernas kunskaper rörande tekniken 
relativt begränsade. Trots detta förmodas assistenterna/kompanjonlärarna 
kunna hjälpa barnet att ta tekniken i bruk. Datateknikerna på syncentralen har 
noterat denna brist på kunskap kring hjälpmedlen, vilket föranlett dem att 
fundera över möjligheten att starta kurser för stödpersonerna i skolan. 
Därigenom hoppades datateknikerna att barnen skulle kunna få mer kompetent 
datortekniskt stöd och hjälp att ta tekniken i bruk.   
Att ta tekniken i bruk bygger på ett intrikat samspel mellan de professionellt 
verksamma och barnen. Barnen ska lära sig att använda tekniken (genom att 
utföra vissa övningsuppgifter) men de ska också släppas fria att själva utforska 
och vidga sina vyer. På min fråga om eleven kan använda sig av datorn och 
vågar prova sig fram, svarar en assistent: ”Ja ja jaaaa!! Han vågar nog litet för 
mycket ibland.” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). 

5.3  Samspel mellan stödpersonen och klass- respektive 
ämnesläraren 
När ett barn med synnedsättning ska komma till en skola eller till en ny klass 
erbjuds lärare och tilltänkta stödpersoner både kortare som längre kurser. 
Kurser för såväl föräldrar och barn, samt dels till lärarlaget som helhet, dels till 
individuella lärare erbjöds. Det förefaller som om stödpersonerna ofta åker på 
kurs tillsammans med klass- respektive ämneslärarna. Fördelen med att flera 
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personer åker tillsammans är att fler personer också har tagit del av information 
och förslag på hur undervisningen kan läggas upp i de olika ämnena. Personerna 
kan sedan sinsemellan diskutera och stötta varandra. Utöver dessa kurser, kunde 
skolorna dessutom avropa hjälp från dåvarande Specialpedagogiska institutet. 
Personal därifrån kom till skolorna för att dels beskriva vad en synnedsättning 
kan innebära för ett barn, dels berätta vad skolan och lärarlaget kan göra för att 
möjliggöra för barnet att delta i undervisningen på lika villkor.  
Stödpersonen i skolan ska alltså assistera och hjälpa eleven på lektioner och 
raster, men de ska också anpassa och förbereda klass- och ämneslärarens 
undervisningsmaterial så att barnet med synnedsättning kan arbeta med det. 
Detta kräver samspel och interaktion med klass- respektive ämneslärarna. 
Materialet visar att det finns en spännvidd i hur detta samspel fungerar. Dels 
skiljer sig skolorna åt, dels agerar lärarna på skolorna olika. Materialet visar att 
det ibland finns en genomtänkt strategi och en öppen relation mellan klass- och 
ämneslärarna å ena sidan, och stödpersonen, å andra sidan.  
På en av skolorna har den öppna relationen bland annat resulterat i att 
kompanjonläraren är med på lärarlagets planeringsmöten i syfte att säkerställa 
att ett ömsesidigt utbyte av information sker och för att möjliggöra samspel. 
Den biträdande rektorn säger bland annat att ledningen på skolan ifråga tycker 
att det är viktigt att kompanjonläraren är med och att kompanjonläraren 
fungerar som länken mellan eleven och ämnesläraren (intervju med biträdande 
rektor 2004-11-03). I intervjun framkommer också att skolledningen framhåller 
att det är viktigt att kompanjonläraren signalerar till lärarlaget om exempelvis 
undervisningsmaterialet inte fungerar.  
I teorin ansvarar klass- respektive ämnesläraren för det rent pedagogiska 
upplägget av undervisningen för alla elever i klassen. Stödpersonen har ansvar 
för att assistera barnet med synnedsättning i undervisningen, och att överföra 
lärarens undervisningsmaterial till sådana former och media att barnet kan ta 
del av det. Studien visar att ansvaret för alla elever i klassen dock tycks finnas på 
en glidande skala, och att mycket av ansvaret för barnet med synnedsättning 
läggs på stödpersonen, oavsett om denne är assistent eller kompanjonlärare. En 
reflektion som görs med anledning av vad det pedagogiska ansvaret medför när 
en klass- eller ämneslärare arbetar nära en assistent/kompanjonlärare uttrycks 
på detta sätt: 

”Det är det svåra. Egentligen ska man ju som lärare ha ju det ansvaret och 
anpassa sig efter dom eleverna man har i klassrummet. Man har ju på nåt sätt 
det ansvaret och se till att dom ska kunna ta sig undervisningen. (Hmhm) Det 
är ju bara, att där blir det som ett snäpp som man inte riktigt klarar av och 
hinna med rent praktiskt. För att det behöver föras över information. (Hm).” 
(intervju med biträdande rektor 2004-11-03).  

Hon menar att lärarna i och för sig alltid måste värdera och omvärdera sitt 
undervisningssätt men att nödvändigheten av detta blir än mer framträdande när 
en elev med synnedsättning går i klassen. Hon fortsätter: 
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”… Man börjar ju tänka igenom hur man jobbar och vad man gör och vad 
som funkar och vad som inte funkar, och det är ju jättenyttigt. Men det gör … 
Och det gör man ju också varje år, med varje klass man har. För varje klass är 
ju lite olika. Det finns olika behov i klassen. En del är såna liksom tysta klasser 
och en del är livliga klasser och en del är (ja ja) liksom klasser med spänningar 
i och det finns alla möjliga klasser. Så där omvärderar man ju liksom vad man 
gör varje år. Fast nu får man göra det mer noggrant. Och man tvingas och 
planera i god tid och liksom följa en struktur. Och det tycker jag bara är bra. 
(hm) Och på så sätt är det ju lite spännande. Och tänka igenom, och använda 
som en resurs också. (Hmhm) ” (intervju med biträdande rektor 2004-11-03) 

När en elev som till viss del behöver annat utbildningsmaterial kommer till 
klassen kan det i förlängningen leda till att klass- respektive ämnesläraren 
reflekterar över och eventuellt också förändrar sitt sätt att undervisa. En lärare 
säger att det är ”mycke såna här praktiska vanor man har som man måste 
ompröva” (intervju med biträdande rektor 2004-11-03). Hon menar att en 
lärare kanske inte riktigt är van vid att läsa upp det som står på tavlan, medan 
en annan lärare kanske tvärtom har för vana att göra detta. Anledningen till att 
läraren läser upp text på tavlan kan vara att lärarens handstil kanske kräver det 
för att någon av eleverna ska kunna tyda det som står på tavlan. Läraren menar 
att det på så sätt redan kan sägas finnas ett anpassat handlingsmönster som även 
barnet med synnedsättning har glädje av. Läraren berättar också att det är 
väsentligt att försöka tänka på att beskriva saker och ting i större utsträckning. 
Hon säger: 

 ”Man får tänka lite radiomässigt så. Att man försöker och beskriva det man 
gör hela tiden…” (intervju med biträdande rektor 2004-11-03).  

Det långsiktiga målet är att respektive klass- eller ämneslärare ska kunna så 
mycket om hjälpmedel och möjliga anpassningar att han eller hon själv kan 
utföra dessa anpassningar, eller ännu hellre, ändra hela sättet att lägga upp 
undervisningen så att det materialet redan från början fungerar för alla eleverna 
i klassen.78

I vissa fall tycks det som om lärarna kan vara påhittiga vad gäller att fundera ut 
vad man skulle kunna göra för att barnet ska kunna vara med på lika villkor på 
lektionerna. En av assistenterna säger:  

 

”Våran slöjdlärare är påhittig så här också och har bra grejor, så det funkar 
jättebra” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28).  

En del av samspelet mellan ämneslärarna, stödpersonen i skolan och barnet 
utgörs av att ämneslärarna lär sig att lämna disketter till barnet (eller 

                                         
 
78 I undersökningsmaterialet finns det i närmaste uteslutande referenser till att det är just barnet i sig som 
ska bli mer självständigt. Det saknas resonemang kring hur undervisningssituationen ska ändras, vad 
lärarlaget ska göra och vad som krävs av dem för att de ska kunna undervisa alla elever i klassen. 
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stödpersonen) för att underlätta arbetet för barnet. Så tycks det vara ibland, och 
en av assistenterna säger: 

 ”…SO-lärarn han har blivit datoriserad under processens gång så att säga (Hm) 
Så han kommer oftast då när det är nånting med en diskett till [eleven- min 
kommentar] med det. (ja ja) Jaa.”  (intervju med assistent Stefan 2004-04-28).  

Studien visar dock att alla skolor och lärare inte har samma inställning eller 
uppfattning. En av föräldrarna berättar in en intervju (intervju med Bertils 
mamma 2004-05-26) om hur hon tyckte att det både var konstigt och sorgligt 
när en av hennes barns lärare sade att det hade gått så bra att ha barnet i klassen 
för att läraren ”inte hade behövt ändra på någonting”. Mamman menade att det 
hade känts mycket bättre som förälder om läraren istället hade resonerat i 
termer av att den uppkomna situationen hade givit anledning att reflektera över 
och också utveckla och förändra sitt sätt att undervisa. Mamman menade att om 
lärarna verkligen hade vinnlagt sig om att göra undervisningen tillgänglig för 
alla elever, så skulle detta även ha gagnat fler elever än enbart barnet med 
synnedsättning.  
Samspelet mellan olika personalkategorier kan alltså vara mer eller mindre bra. 
Materialet visar på stora skillnader i hur lärarna, enligt stödpersonernas 
förmenande, resonerar kring sin egen insats vad gäller att förändra sitt 
undervisningssätt och undervisningsmaterial. Om klass- respektive ämneslärarna 
inte ändrar sitt undervisningssätt kan det få konsekvenser för hur eleverna blir 
bemötta och upplever sin undervisningssituation. När en av pojkarna i studien 
berättar om vilket råd han skulle vilja ge till en skola som ska ta emot ett barn 
med synnedsättning säger han att det är jätteviktigt att om lärarna 

”… lämnar någonting som inte finns på dator, så får dom lämna det innan. Så 
jag får det.” (intervju med Benny 2004-05-04).  

Såväl teknik som undervisning förmedlas via stödpersoner 
Såväl undervisningen som sådan som tekniken med vars hjälp eleven ska ta till 
sig och delta i undervisningen, samt kamratkontakter och andra sociala 
kontakter tolkas och förmedlas under skoltiden till barnet via 
assistenten/kompanjonläraren. Undervisningen går alltså via någon annan – den 
förmedlas och medieras. Denna förmedling sker inte i motsvarande grad eller på 
samma sätt för övriga elever. Det är därför viktigt att uppmärksamma denna 
förmedling vad gäller användandet av tekniska hjälpmedel vid analys av 
assistenternas och kompanjonlärarnas arbetssituation. Begreppet förmedling 
handlar således inte enbart om kontakten mellan barnet och assistenten 
respektive kompanjonläraren. Begreppet spelar även in med avseende på 
arbetsrelationen och arbetsfördelningen mellan å ena sidan klass- respektive 
ämneslärarna och å andra sidan assistenterna och kompanjonlärarna. En av 
lärarna i undersökningen resonerar kring att hon personligen skulle tycka att det 
var svårt att vara assistent respektive kompanjonlärare utifrån det faktum att 
man då ska tolka och förmedla en annan persons undervisningssätt. Hon säger: 
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”Så där gäller det ju att [barnets namn] och [kompanjonlärarens namn] hittar 
en balans, där dom känner att dom kompletterar varann. (Hmhm) Och det … 
Jag skulle själv tycka att det var en jättesvår roll. Och liksom leva mig in i en 
annan människas lärande på nåt sätt. (jaa) För det är en sak och få material 
från mig och scanna in på en dator, det är ju inte så svårt. (Nej) Men och 
liksom leva sig in där och se vad den andra personen betyder, för det kan ju bli 
som att … Alltså hon blir ju som ett medium emellan på nåt sätt. (Hmhm) Om 
man tänker en jättebra teaterföreställning och så blir det kanske en dålig 
videoinspelning, så ska man sitta och titta på det. Att funkar inte mediet 
emellan så är det ju svårt och få fram undervisningen. Samtidigt som om det 
här mediet funkar så kan du/det bli ännu bättre, än det är från början. (ja ja).” 
(intervju med biträdande rektor 2004-11-03).  

Det förfaller således som det finns skilda uppfattningar kring vilket 
grundläggande ansvar för undervisningen som den undervisande läraren 
respektive assistenten/kompanjonläraren har. En av lärarna i undersökningen 
resonerar bland annat kring hur det känns att som lärare arbeta med en 
assistent. Läraren säger bland annat så här: 

” Och man känner som lärare också att det är viktigt att få en individuellt 
relation till sin elev. (jaa) Men den är bra, där är ju datorn en jättehjälp. För 
där mejlar jag över alla kommentarer på uppsatser, så jag får uppsatsen på 
mejl och så skickar jag tillbaka den på mejl med kommentarer på. Och då får 
man ju också det här individuella utbytet.”  (intervju med biträdande rektor 
2004-11-03).  

Genom att på detta sätt använda sig av datorn för att skicka e-post till eleverna 
menar läraren att hon även kan skapa en direktkontakt med eleven med 
synnedsättning. Andra exempel på samspel mellan assistenterna och klass- 
respektive ämneslärarna är att de också sinsemellan måste bestämma vems 
ansvar det är att barnet med synnedsättning har uppfattat vilka läxor och 
uppgifter som ska vara utförda tills nästa lektionstillfälle. Om läraren ifråga ger 
information till alla elever i klassrummet tycks det finnas olika uppfattningar om 
det är stödpersonens uppgift att kontrollera att barnet med synnedsättning har 
uppfattat instruktionerna – eller om det är den undervisande lärarens uppgift. 
Studien visar att stödpersonerna tar på sig denna uppgift. Det kan argumenteras 
att denna praktik förstärker att barnet i fråga görs till ett specialfall, och att 
klass- respektive ämnesläraren på detta sätt inte tar sitt ansvar för hela klassen – 
och alla elever som ingår i den. 
Samspelet mellan skolans personalgrupper är också nära sammanlänkad med 
frågan om assistenterna respektive kompanjonlärarna enbart ska arbeta med 
barnet med synnedsättning eller om de ska vara tillgängliga för alla elever i 
klassen, som en extra resurs. Vad gäller assistenterna/kompanjonlärarna till de 
barn som ingår i denna undersökning menar de att de arbetar med barnet med 
synnedsättning, och alltså inte primärt betraktar sig själva som en extra generell 
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tillgång för den övriga klassen. Däremot hjälper stödpersonerna till i klassen när 
tiden och arbetsuppgifterna med barnet med synnedsättning tillåter det.79

Både assistenten och kompanjonläraren utför pedagogiska uppgifter 

 

Skolans läroplan (Lpo94 2006) anger viken värdegrund skolans verksamhet 
bygger på. I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:141 samt SKOLFS 2007:21) 
står angivet att hänsyn till elevens eventuella funktionsnedsättningar ska tas vid 
betygssättning och vid andra bedömningar i hur mycket av utbildningskursen 
och de ingående momenten en elev förutsätts klara av och som ska vara 
uppfyllda för att läroplanerna ska anses vara uppfyllda. En av de intervjuade 
assistenterna (intervju med Stefan 2004-04-28) berättar om avvägningar och 
anpassningar som måste göras utifrån hur såväl undervisningen som prov ska 
läggas upp för barnen med synnedsättning. I materialet framkommer att ett barn 
som använder punktskrift läser ungefär hälften så fort som en person som läser 
vanlig skrift. Om de övriga eleverna i klassen läser fyra romaner under ett läsår, 
så menar assistenten att en rimlig bedömning skulle kunna vara att det räcker om 
barnet med synnedsättning läser två romaner. På motsvarade sätt sker 
avvägningar vid prov huruvida eleven ska få längre tid på provet, om provet ska 
förkortas och vad den eventuella förkortningen i så fall skulle utgöras av. Stefan 
säger: 

 ”Fast nu står ju det i läroplanen så att säga att har man ett handikapp så får 
man ju … ska man ju ta hänsyn till det så att säga.  Så jag tycker, vi kör väl 
den varianten att är det såna tidskrävande uppgifter så kör vi halva. (Ja, okej) 
.” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). 

Enligt honom förefaller ämneslärarna lyssna på hans åsikt och ta till sig de råd 
som han ger dem. Min tolkning av materialet är att assistenten/kompan-
jonläraren själv har tagit på sig ett ansvar för att göra bedömningar av vad och 
hur mycket av utbildningsmaterialet och prov som ska ligga till grund för det 
eleven med synnedsättning ska göra för att uppnå vissa mål. Assistenten berättar 
också så här: 

”Neej. Dom … Nej, men det är ju lite min uppgift så att säga (Hmhm) Dom 
[lärarna- min kommentar] ska ju traska på. Och sen är det min sak … jag 
upplever det så. (Hm) Det är min sak och säga att det här blir för mycke för 
honom [barnet - min kommentar], vi skär ner det här till hälften. Och så får du 
[ämnesläraren – min kommentar] bedöma hälften och sätta ett betyg rakt över. 
Förhoppningsvis lyssnar dom också. ” (intervju med assistent Stefan 2004-04-
28).  

                                         
 
79 Dock berättar en assistent om att han är med på elevens lektioner i matematik, inte egentligen för att 
barnet behövde så mycket hjälp utan för att det är så många andra eleven som viftar med händerna och 
vill ha hjälp. Han säger ”Matte, är jag alltid med på. Men det beror mest på att det är så många som 
viftar med händerna, så vi behöver va två lärare. (Jaha!) Så jag hjälper, alltså jag sitter … Jag kan inte 
säga att [eleven] är den jag hjälper minst. För det finns ju naturligtvis dom som aldrig vill ha hjälp. Men 
[eleven] är absolut inte den jag hjälper mest. Så det är en utav anledningarna.” (intervju med assistent 
Stefan 2004-04-28). 
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Det framkommer att många beslut rörande vad som ska anpassas till barnet 
lämnas över till stödpersonen. Det är alltså inte enbart hur utbildningsstoffet ska 
anpassas utan även urvalet kring vad som ska väljas ut och vad man ska hoppa 
över.  
Som ett led i assistenternas respektive kompanjonlärarnas roll som förmedlare 
mellan klass- ämneslärarna och eleven, framträder också hur de som 
stödpersoner får eller tar på sig att fundera över hur eleven ska lära sig saker 
och ting. Det vill säga, de tar ett pedagogiskt ansvar. En assistent berättar om 
hur det gick till när han initierade att barnet skulle lära sig att arbeta i 
programmet Excel. Han berättade att barnet brukade sitta med sin 
matematikbok (som e-bok på datorn) samt ett Worddokument där han 
redovisade sina lösningar på matematikproblemen. Utöver detta använde han 
sin talande miniräknare för att göra uträkningar, ”…vilket var ju störande också 
för dom andra” (intervju assistent Stefan 2004-04-28).80

5.4  Vilka lektioner är stödpersonen med på? 

 Med Excelprogrammet 
menade assistenten att matematikundervisningen gick mycket smidigare. 
Användningen av Excelprogrammet gjorde att barnet kunde ha sin e-bok öppen 
och läsa talen där, och sedan både räkna och skriva svaren i Excelprogrammet. 
På detta sätt blev det färre delmoment att ha kontroll över. Barnet kunde därför 
koncentrera sig på att räkna och tänka ut problemlösningen istället för att 
energin skulle rinna iväg på att fundera över i vilket dokument han befann sig. 
Assistenten tar här på sig ett stort pedagogiskt ansvar, då han utifrån hur eleven 
på bästa möjliga sätt ska kunna få stöd att tillgodogöra sig undervisningen i 
matematik, förändrar undervisningens former. 

De yngre barnen har i stort sett alltid sin assistent/kompanjonlärare med sig i 
skolan. När eleverna blir äldre sker över tid en utfasning av stödpersonen. 
Denna utfasning sker inte med en jämn procentuell nedskärning av arbetstiden, 
rakt över alla ämnen, utan det sker en sorts gradering av skolämnena. 
Hanteringen av denna fråga tycks till stora delar påverkas av skolans 
ekonomiska situation. I materialet framgår (intervju med Botvids mamma 2004-
05-17, och intervju med Botvid 2000-05-17) bland annat att en av skolorna 
hade resonerat kring att det blev för dyrt att ha en kompanjonlärare på alla 
lektioner. Av denna anledning skulle barnet få minskat antalet timmar med 
kompanjonläraren. I de fall eleven inte klarade sig själv skulle skolan sätta in en 
assistent.  

Många beslut lämnas till stödpersonerna  
Skolledningen har alltså det generella ansvaret och styr valet mellan att anställa 
en assistent eller kompanjonlärare. I den dagliga praktiska verksamheten tycks 
                                         
 
80 Jag frågade om eleven inte kunde koppla in hörlurar till den talande miniräknaren, men så svarade 
assistenten ”Nej. Han vill inte ha den förstår du. (Nehej) Han är inte intresserad av talsynteser, tycker 
inte om. Musik går bra och lyssna i lurar, men för övrigt är han inte så intresserad av det. (Nej nej)” 
(intervju med assistent Stefan 2004-04-28). 
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dock mycket av valen kring hur denna person arbetar och lägger upp 
verksamheten läggas över på personen själv. I materialet framkommer att 
assistenter och kompanjonlärare resonerar kring hur de ska bete sig på 
lektionerna samt resonerar kring vilka lektioner de ska vara med på. Jag har fått 
intrycket att stödpersonerna inte diskuterat detta med barnet eller föräldrarna. 
Stödpersonerna förefaller vara med mycket på vissa lektioner. Bennys assistent 
säger (intervju assistent Stefan 2004-04-28) att han alltid är med på lektionerna 
i slöjd och teknik. Han säger att det vore för mycket begärt att barnet skulle 
försöka hitta rätt bland alla verktyg som förekommer i en slöjdsal, och att det 
skulle ta för mycket undervisningstid. Assistenten berättar att han också 
försöker att vara med på NO lektionerna för: 

  ”… det kan ju va labbar och experiment. Så det kan ju va bra då eller också 
funkar bättre.” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28).  

Assistenten berättar också att han alltid är med på lektionerna i matematik – 
men det tycks mer ha att göra med att han fungerar som en sorts hjälplärare för 
alla. Han säger: 

 ”Men det beror mest på att det är så många som viftar med händerna, så vi 
behöver va två lärare” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28).  

Stödpersonerna ska fasa ut sig själva 
Som konstaterats fasas stödpersonerna under årens lopp i skolan successivt ut, 
då meningen är att barnen ska bli självständiga och klara sig på egen hand. Ofta 
brukar denna strävan efter självständighet innebära att eleven från och med 
början av gymnasiet inte har någon stödperson. I materialet framkommer hur 
stödpersonerna får testa sig fram hela tiden för att försöka hitta det arbetssätt 
som ger barnen de bästa möjligheterna att, dels lära sig de saker de ska i skolan, 
dels erbjuder möjlighet för barnen att klara saker och ting själv (det vill säga 
stärka barnets självständighet). Jag menar att denna utfasning kan sägas utgöra 
grund för en otrygg arbetssituation för assistenterna och kompanjonlärarna. 
Dels ska de inom ramen för sitt arbete rikta in sig på att fasa ut sig själva, dels 
är det inte självklart att de följer med barnet då det slutar ett skplår eller skola 
och ska börja på en annan. I studien ingår ett barn som mitt under en termin 
bytte skola. På den första skolan hade hennes stödperson varit anställd som 
kompanjonlärare. När barnet bytte skola innebar detta en osäker situation för 
stödpersonen. För det första var det inte säkert att den nya skolan 
överhuvudtaget ville anställa en stödperson. Om de ändå beslutade sig för att 
göra detta, fanns det ingen garanti för att barnets ursprungliga stödperson skulle 
anställas på den nya skolan. I den mån de ändå valde henne, så var det inte 
säkert att de valde att anställa henne som kompanjonlärare, utan kanske som 
assistent. 
Detta torde innebära att klass- och ämneslärarna successivt borde lära sig hur de 
ska anpassa undervisningen så att den kan tas emot av alla elever, och att de vet 
hur man ska hantera de verktyg och utrustningar som möjliggör för dem att visa 
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och anpassa, till exempel hur man scannar in bilder. Men det motsvarande 
kravet på att de undervisande lärarna, om barnet ska klara sig utan stödperson, 
ska kunna rikta sig till alla elever, har inte framkommit i materialet. Kravet på 
självständighet har entydigt riktats mot att det är barnet med synnedsättning i 
sig som ska bli självständig, skaffa sig tillräckligt mycket kännedom om sina 
hjälpmedel och anpassningar att hon eller han klarar av att själv se till att livet i 
skolan fungerar. 
I materialet framkommer hur stödpersonerna får testa sig fram hela tiden för att 
försöka hitta det arbetssätt som ger barnen de bästa möjligheterna att dels lära 
sig de saker de ska lära sig i skolan, dels erbjuder möjlighet till att klara saker 
och ting själv (det vill säga stärka barnets självständighet).  

5.5  Att inte vilja bli utpekad 
Vad säger då barnen om att ha en assistent eller kompanjonlärare? En av 
eleverna (Bengt) menar att det när han gick i år 7 gjordes en plan för hur 
utfasningen skulle gå till, och att han uppnådde målet i årskurs 9 (intervju 2004-
03-05). Frågan om när den självständighet som innebar frånvaro av 
stödpersoner i skolan, ska inträffa förefaller dock vara mycket individuell. En 
annan elev (Bodil) hade assistent på gymnasiet, medan Bengt inte hade det. 
Benny, som vid intervjutillfället gick år 9, ville gärna ha assistent när han gick 
över till gymnasiet, men vid intervjutillfället var det inte fastställt om han skulle 
få ha stödperson överhuvudtaget, och inte vilken person det i så fall skulle bli. 
Beslut kring stödpersoner tycks tas individuellt från person till person. Vid 
övergångar mellan skolor och mellan år i skolan förefaller det inte finnas några 
klara direktiv hur stödpersonerna ska hanteras, utan de inblandade skolorna 
tycks lösa detta på olika sätt. En av eleverna (Bengt) för i intervjun inte fram 
någon önskan om att få någon mer assistans i skolan, medan en annan elev 
(Botvid) menar att han en dag fick veta att skolan tänkte förändra hans 
möjlighet till att få assistans av sin kompanjonlärare.81

För barnen tycks det vara viktigt att inte bli utpekade, och de säger att det är 
viktigt att stödpersonen i skolan smälter in. Bengt säger:  

 Botvid har också fört 
fram önskan om att få ytterligare stöd på en lektion som han tidigare inte hade 
stöd på (musiklektionerna) därför att han inte tyckte att han fick ut tillräckligt 
mycket av musiklektionerna utan stödperson. 

”Jag tror det är viktigt, rätt viktigt att assistenten smälter in i klassen på ett 
neutralt sätt, för annars blir man så utpekad. (Hm) Och det är det man inte vill 
bli. (neej)” (intervju med Bengt 2004-03-05).  

Han menar att det är viktigt att assistenten fungerar som en kompis och inte 
som en lärare. Han menar vidare att det ju dessutom är så att assistenten inte 

                                         
 
81 Skolan tänker minska antalet timmar som kompanjonläraren arbetar med honom, och istället till viss 
del kompensera detta genom att låta en annan person arbeta som assistent på de lektioner där Botvid 
inte kan klara sig själv. 
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ska vara som en lärare utan fungera som ett hjälpmedel. Eleven tycks ha 
reflekterat en hel del över vad det innebär att ha en assistent/kompanjonlärare, 
och också hur han tycker att deras roll och beteende ska vara. Bengt säger så 
här:  

”De ska ju mer vara som en kompis än som en lärare, det tror jag är ganska 
viktigt. (Ja) Och så var det ju under 7:an, 8:an och 9:an. Min första assistent 
var ju mer som en lärare tycker jag. (Hmm) Att jag uppfatta det som att det 
fungerade kanske inte riktigt så bra. Sen ska inte assistenten fungera som en 
lärare heller utan den ska ju fungera som … ja, ett hjälpmedel. Det kanske 
låter lite kallt uttryckt men, det är ju så egentligen” (intervju Bengt 2004-03-
05). 

Detta innebär att stödpersonens roll dessutom måste diskuteras utifrån hur 
denne ska fungera, det vill säga själva rollen som han eller hon ska inta. Barnet 
säger vidare: 

”Min första assistent var, en snäll tant, om jag ska uttrycka det så. (ja) 
Nejmen, hon var snäll men hon var lite gammalmodig så. Jag vart arg på 
henne ofta väldigt mycket för att hon inte hängde med och så. Och jag hade ett 
väldigt starkt humör under fyran, femman och sexan också.”……..” Och sen i 
sjuan, åttan och nian så fick jag en lite, lite ungdomligare lite coolare 
assistent.” (intervju med Bengt 2004-03-05). 

Det tycks inte finnas några entydiga svar på hur den bästa möjliga assistenten 
eller kompanjonläraren ska vara. Dessa personer arbetar dock så nära barnet att 
det tycks vara väldigt viktigt att de två passar ihop. En av eleverna berättar att 
hon inte gick ihop med en de stödpersoner hon haft i skolan (samtal Bodil). Det 
finns stora variationer i hur samarbetet med assistenterna och 
kompanjonlärarna tycks fungera. Studien visar också att det finns exempel på 
att barnen i vissa fall under perioder haft en stödperson där samarbetet inte alls 
fungerade. Bertils mamma berättar en en intervju (2004-05-26) hur Bertils 
vikarierande stödperson82

                                         
 
82 Detta är alltså inte hans ordinarie stödperson. 

 inte hade hittat balansen mellan när hon skulle låta 
barnet göra saker på egen hand, och när hon skulle vara med. Mamman 
berättar att Bertil beskrivit stödpersonen som en ”videokamera”, som alltid 
följde honom. Han ville prata med sina kompisar på rasten och inte ha 
stödpersonen i hälarna hela tiden. Bertils mamma berättar i intervjun (2004- 05-
26) att denna vikariende stödperson också hade borstat av sonen smulor i 
matsalen. Mamman menar att man inte kan göra så mot ett barn inför hans 
klasskamrater. För att reda i detta och etablera de förhållningsregler som skulle 
gälla, hade mamman ringt och pratat med den vikariende stödpersonen. Efter 
det upplevde mamman att samarbetet mellan barnet och den vikarierande 
stödpersonen hade fungerat bättre. Detta är ett exempel på att det krävs stor 
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inlevelseförmåga och inkännande att vara en stödperson, och att en fungerande 
balans måste upprättas mellan barnet, stödpersonen och föräldrarna. 
Det förefaller som om stödpersonerna känner sig ganska ensamma i sitt arbete. 
En av assistenterna beskriver i en intervju (assistent med Stefan 2004-04-28) att 
de olika instanserna i förmedlingsprocessen runt barnet inte tycks ha något 
större samröre med varandra. Han upplever att alla assistenter arbetar som 
enskilda öar, och att varje enskild assistent på skolorna ensam ska brottas med 
likartade frågeställningar. Han menar också att kommunen inte har någon 
kunskap om hur många barn med synnedsättning det finns i kommunen och på 
vilka skolor de går. Assistenten säger att han har ”kört sitt race”, men att han 
saknar den slags övergripande tanke och arbetsmodell för hur man ska som 
assistent ska göra bedömningar för eleverna (intervju med assistent Stefan 2004-
04-28). Trots att assistenten menar att han känner sig trygg i det arbete han gör, 
saknar han riktlinjer för arbetet. Han menar att det vore bra om 
läromedelsförfattarna och förlagen hade tänkt till – för alla elever – innan de 
släpper böcker och prov. Som arbetssituationen ser ut vid intrevjutillfället, får 
var och en av assistenterna respektive kompanjonlärarna försöka hitta sina egna 
arbetssätt och modeller för hur de ska arbeta tillsammans med eleven och de 
övriga lärarna. Under undersökningens genomförande startades en verksamhet 
som med föreläsningar som grund, skulle fungera som en mötesplats för 
stödpersoner i skolan kring elever med bland annat synnedsättning (intervju 
med företrädare för Specialpedagogiska institutet 2004-03-09). Denna 
verksamhet skulle utgöra bas för att kunna skapa kommunöverskridande 
nätverk. I, dåvarande, Specialpedagogiska institutets uppdrag låg att skapa 
mötesplatser mellan landsting, stat och kommun, och vid undersökningens 
genomförande etablerades mötesplatser och nätverk där bland andra personal 
från syncentralerna medverkade (intervju specialpedagogiska institutet 2004-03-
09). 

5.6  Läxläsning 
Mycket skolarbete utförs efter lektionstid, som läxor och olika projektarbeten. 
Datortekniska hjälpmedel används även vid denna typ av skolarbete, men 
utanför skolan saknas den stödperson som eleven mestadels har tillgång till 
under lektionstid. Barn med synnedsättning förutsätts således klara exempelvis 
läxläsning med hjälp av antingen sin egen datortekniska kunskap eller med stöd 
av föräldrarna. Familjer med barn med synedsättning lever sina vardagsliv som 
vilka andra barnfamiljer som helst. Vissa saker måste dock utföras på 
annorlunda sätt, eller tar längre tid. Läxläsning är ett sådant exempel. I 
intervjuer med föräldrarna framkommer att de i många fall saknar utbildning på 
barnens speciella datortekniska hjälpmedel och därför upplever att det kan vara 
svårt att ge barnen det stöd de behöver, för att de ska kunna göra sina läxor och 
andra hemuppgifter. Läxläsning kommer också att diskuteras i kapitel (7.3). 
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5.7  Avslutning 
Barn med synnedsättning får tillgång till datortekniska hjälpmedel via 
syncentralerna. För att barnen ska kunna tillägna sig sina hjälpmedel och få 
någon nytta av dem måste de kunna använda dem. Att lära sig att hantera 
datortekniska hjälpmedel kräver att barnet lär sig att rent allmänt kan hantera 
sin dator. Därtill måste barnet lära sig att förstå och hantera sina hjälpmedel, 
och hur dator och hjälpmedel fungerar (och inte fungerar) tillsammans. 
Merparten av datoranvändningen sker på lektionstid i skolan. Skolelever med 
grav synnedsättning har då tillgång till en särskild stödperson som hjälper såväl 
barnet som dennes lärare med nödvändiga anpassningar av 
undervisningsmaterialet. Dessa stödpersoner är antingen assistenter eller 
kompanjonlärare. Då flertalet elever med grava synnedsättningar får sina 
datortekniska hjälpmedel i skolåldern kommer de att arbeta nära sin 
stödperson. Det torde därför vara av största vikt att dessa dels själva är kunniga 
på datorer, dels kan förstå och lära ut hur barnets individuella hjälpmedel 
fungerar. Vid studiens genomförande var detta långt ifrån fallet. 
I skolvardagen är det många olika sorters hjälp och assistans som 
stödpersonerna i skolan förväntas utföra och erbjuda såväl till barnet som till 
klass- respektive ämneslärarna. Jag benämner dessa: undervisningsstöd, 
anpassningsstöd, socialt stöd och datortekniskt undervisningsstöd. 
Informations- och kommunikationstekniken har förändrat 
undervisningssituationen radikalt för barn med synnedsättning. Datorn i sig 
innebär en resurs – men utgör samtidigt i vissa fall en restriktion, såväl för 
skolbarnen som för lärarna. För barnet kan datorn vara en resurs som möjliggör 
att han eller hon kan ta del av undervisningen som alla andra elever. För läraren 
kan datorn innebära en resurs då den kan underlätta möjligheterna till 
kommunikation med barnet. Men datorn kan också utgöra en restriktion då den 
förutsätter att läraren tänker i andra banor än tidigare, och kanske därför också 
måste planera undervisningen på ett annat sätt än tidigare. Detta kan till 
exempel innebära att prov och läxförhör skrivs in i Word-dokument, att e-post 
används för att kunna ge kritik och feedback till eleven vid hemläxor. Den 
utbredda användningen av datortekniska hjälpmedel har också förändrat 
arbetssituationen för de stödpersoner som finns för skolbarn med grav 
synnedsättning. Det räcker inte att stödpersonerna kan skriva maskin och har en 
allmän kunskap om datorer och handhavandet av dem. För att kunna bereda 
möjlighet för skolbarn med grav synnedsättning i skolan att ta till sig sina 
hjälpmedel och delta i skolundervisningen på lika villkor, måste lärare såväl som 
stödpersoner ha speciell kunskap om datortekniken.  
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Kapitel 6 

Tre centrala projekt som påverkar utfallet av 
förmedlingsprocessen 

Det tidsgeografiska begreppet projekt kan användas för att underlätta 
förståelsen för hur människor organiserar sin vardag för att nå såväl kortsiktiga 
som långsiktiga mål. Som konstaterades i teorikapitlet kan projekt vara av olika 
slag. De kan vara kortvariga, som till exempel att göra läxan med hjälp av sina 
datortekniska hjälpmedel, eller mer omfattande som att, med en synnedsättning, 
lära sig att klara sin vardag.  
I förmedlingsprocessen genomför de inblandade aktörerna olika aktiviteter för 
att de unga ska kunna klara sig i sin vardag när de blir vuxna. Syncentralens 
organisationsprojekt syftar till att nå mål för barnens långsiktiga, övergripande 
individprojekt att leva livet. Syncentralernas uppgift handlar därför, förutom att 
förse barnen med hjälpmedel, också om att arbeta med barnens motorik och 
förflyttning, rumslig orientering, sociala relationer, begreppsbildning samt den 
visuella varseblivningen (Winberg 2002:6). Men dessa mål kan barnen inte nå 
utan andras inblandning och assistans. Under bearbetningen av 
undersökningsmaterialet har tre centrala projekt utkristalliserats, vilka alla kan 
relateras till användningen av datortekniska hjälpmedel. På ett analytiskt plan 
handlar det om projekten att lära sig, att bli socialt delaktig samt att bli 
självständig. För organisationerna skolan, syncentralen och hemmet handlar det 
om att respektive organisationsprojekt arrangeras så att skolbarnen och deras 
vardagliga individprojekt underlättas för att stödja dessa projekt. 

6.1 Att stödja projekt på flera nivåer 
De tre projekten framstår tydligt i förmedlingsprocessen på såväl syncentralen 
som skolan och hemmet. Personerna som driver förmedlingsprocessen av 
datortekniska hjälpmedel navigerar mellan dessa tre projekt, och arbetet består, 
i mångt och mycket, av att underlätta, förena och genomföra dem. På ett 
övergripande plan rör alla dessa projekt (och ingår i) det övergripande större 
socialisationsprojekt som det innebär att bli vuxen. Alla unga har ett stort 
projekt som kan betecknas att lära sig att självständigt leva livet som man 
behöver kunna när man blir vuxen. Barn med synnedsättning måste lära sig 
ytterligare färdigheter utöver det som alla barn lär sig. Det är dessa ytterligare 
kunskaper och färdigheter som förmedlingen av datortekniska hjälpmedel ska 
hjälpa till att ge förutsättningar för.  
De tre centrala projekten befinner sig på något olika nivåer. Projektet att lära sig 
innefattar att skaffa sig grundläggande färdigheter som att läsa och räkna. I 
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detta projekt ingår också sådana uppgifter som att successivt lära sig att hantera 
sina datortekniska hjälpmedel. De två andra projekten; att bli socialt delaktig 
samt att bli självständig, innebär målsättningar för individen. Dessa projekt 
innefattar också ett element av att lära sig. Barn med grav synnedsättning måste 
till exempel lära sig leka, våga bli självständiga och klara sig. Jag menar att de 
tre projekten, trots sina olika nivåer, är lika viktiga för det arbete som ska 
utföras. Detta innebär att alla projekten har samma status och relevans. 
Organisationer genomför hela eller delar av sina organisationsprojekt på en eller 
flera olika platser. Projekten som realiseras genom att aktiviteter utförs av 
personer som är engagerade av organisationen genomförs således, såväl inom 
den egna organisationens lokaler, som i andra organisationers lokaler. Delar av 
projekten genomförs också på väg mellan platser, till exempel krävs att barnet 
och dess assistent/kompanjonlärare förflyttar sig mellan skolan och 
syncentralen. Projektet att lära sig bedrivs såväl i skolan som hemma och på 
syncentralen. På liknande sätt förhåller det sig med de två andra projekten. 
De tre organisationerna (syncentralen, skolan och hemmet) har alla sina 
organisationsprojekt som ska genomföras. Med organisationsprojekt menar jag 
det övergripande arbete som ska utföras av de engagerade personerna i 
respektive verksamhetsorganisation för att nå uppsatta mål. 
Organisationsprojektens mål rör respektive verksamhet och betonar därmed de 
strukturerande ramarna för förmedlingsprocessen. I denna studie fokuserar jag 
även på det som görs mellan och i samarbete av flera organisationer. Det är 
detta sammantagna arbete av att ge barnen teknisk utrustning, kunskaper och 
färdigheter att lära sig, att bli socialt delaktiga samt av att bli självständiga, och 
som utförs både inom och mellan organisationer som utgör det jag kallar för 
förmedlingsprocessen. Projekten har en grundläggande karaktär och är, i sitt 
syfte, relaterade till barnen. Det är barnen som successivt förväntas anpassa sig 
och som ska ges förutsättningar att få sin vardag att fungera. För att dessa 
projekt ska kunna realiseras krävs att aktiviteter utförs inom flera 
organisationers organisationsprojekt, såväl av barnen och av deras föräldrar 
som av de yrkesverksamma på syncentralerna och i skolorna.  
Till dessa projekt kommer också barnens, föräldrarnas och yrkesverksammas 
egna individprojekt.83

                                         
 
83 De professionella på syncentralen och lärarna har en anställning och de utövar ett yrke för att få lön. 
De har också mer eller mindre starkt engagemang för sitt arbete (arbetsetik) och de har hem och kanske 
familj och de har arbetstider som ska respekteras. 

 Ibland går dessa att förena med organisationsprojekten 
och ibland kommer de att motverka varandra. Som nämnts tidigare ligger inte 
fokus i denna studie primärt på barnens olika individprojekt, utan istället på hur 
de tre organisationerna lyckas manövrera i processen för att realisera och utföra 
förmedlingsarbetet. Utifrån forskning kring vardagen och tidsgeografisk 
forskning riktas intresse mot att följa processer. Förmedlingsprocessen rör hela 
vardagen, även om arbetet med att förmedla datortekniska hjälpmedel vid en 
snabb betraktelse enbart skulle kunna anses beröra delar av den. I denna studie 
vill jag analysera de val individer och organisationer gör för att driva 



 

118 
 

förmedlingsprocessen framåt åt det håll man avser. Valet att driva ett projekt 
innebär, i alla fall temporärt, att andra, konkurrerande aktiviteter inte kan 
stödjas under tiden. Jag är intresserad av vad dessa val och bortval får för 
konsekvenser för möjligheterna att driva hela förmedlingsprocessen framåt.  

6.2  Projektet att lära sig 
Förmedlingen av datortekniska hjälpmedel är en del av en omfattande process 
av förändring som handlar om att barn med grava synnedsättningar ska hitta 
vägar att, utifrån sina synnedsättningar, också utföra saker och ting som andra 
barn gör i vardagen. Fokus för denna process är det enskilda barnet. De insatser 
som görs på syncentralerna är alltså påtagligt inriktade på individens 
möjligheter och förutsättningar att anpassa sig och förändras. Det innebär att 
personen ifråga ska lära sig någonting nytt, eller göra någonting på ett 
annorlunda sätt jämfört med tidigare. Projektet att lära sig, framstår därför som 
grundläggande för förmedlingsprocessen. Barnen i studien är i skolåldern, vilket 
medför att de också ska lära sig inom den formella skolutbildningen.  
I skolan är projektet att lära sig nära förknippat med skolans övergripande 
organisationsprojekt och dess aktiviteter. I detta finns många gånger en påtaglig 
individcentrering och förlitande till att den datortekniska utrustningen fungerar 
som resurs. Det sker dock även anpassningar på grupp- och organisationsnivå 
exempelvis genom att stödpersonerna i skolan respektive klass- och ämneslärare 
lär sig andra sätt att lägga upp och bedriva undervisningen så att alla elever kan 
delta, på lika villkor. Konkret kan det innebära att lärarna och stödpersonerna 
åker på kurser och utbildningar. Personal från dåvarande Specialpedagogiska 
institutet kunde också komma till skolorna för att informera och föra 
diskussioner med lärarlagen kring hur skolan på bästa sätt kunde ordna resurser 
och undervisningsupplägg, så att även elever med synnedsättning på lika villkor 
kunde delta i undervisningen.  
Skolan som plats och sammanhang har därmed en central roll i projektet att lära 
sig. Men projektet bedrivs också naturligtvis på många andra platser. Hemmet 
representerar den allra första platsen där grundläggande och väsentliga 
kunskaper och färdigheter lärs och tränas in, främst genom föräldrarnas försorg. 
För barn med synnedsättning börjar arbetet med projektet att lära sig precis som 
för andra barn redan när de är mycket små. Alla barn måste exempelvis lära sig 
hur man gör för att vissa saker ska hända, att prata, att krypa, att gå. Barn med 
synnedsättning måste dessutom lära sig på andra sätt. När de är små sker detta 
huvudsakligen genom att föräldrarna försöker locka barnen med ljud (Schang 
1981). Barn med grava synnedsättningar kryper inte självmant fram till saker för 
att undersöka dem därför att de inte ser dem. Det blir därför föräldrarnas 
uppgift att (med hjälp och stöttning av professionella) locka och lära barnet att 
upptäcka världen.   
Även på syncentralerna är projektet att lära sig påtagligt. Barn med grav 
synnedsättning måste lära sig att skriva och läsa punktskrift. Vissa av de 
undersökta skolbarnen hade synrester som de, i varierande grad, kunde utnyttja. 
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Skolbarnen som ingick i undersökningen bedömdes alla behöva lära sig 
punktskrift. Detta innebar att de, även om de vid undersökningens 
genomförande kunde nyttja sin syn vid läsning och skrivning, antagligen – över 
tid – i mindre utsträckning än tidigare skulle kunna göra detta. Att lära sig 
punktskrift i unga år är därför nödvändigt. Anders Rönnbäck (2003:4) påpekar 
att det är väsentligt att förstå skillnaden mellan hur personer lär sig läsa 
punktskrift jämfört med hur man lär sig läsa vanlig skrift (så kallad svartskrift). 
Rönnbäck menar att en person som läser svartskrift tar in grupper av ord, och 
att det är i pausen mellan dessa som själva perceptionen av ordet sker. När en 
person läser punktskrift sker detta genom att läsaren snarare läser bokstav för 
bokstav (Rönnbäck 2003:5). Punktskriften är uppbyggd av sex punkter som 
ordnas i olika kombinationer. Punkterna ligger nära, vilket gör att det finns stor 
risk att läsaren blandar ihop bokstäverna och orden. Enligt Rönnbäck är det 
denna ”avkodningsförmåga” (Rönnbäck 2003:5) av punkten, själva 
läshastigheten samt möjligheterna till överblick som utgör den största skillnaden 
mellan att läsa punktskrift och att läsa vanlig skrift (svartskrift). Som tidigare 
nämnts, läser en duktig läsare av punktskrift ungefär hälften så fort som en 
person som läser vanlig skrift. Läsare av punktskrift använder ofta båda 
händerna för att läsa. Rönnbäck (2003:5) beskriver detta på detta sätt: 

”Lästekniken skiljer sig åt mellan olika brukare av punktskrift, men det har visat 
sig att det mest effektiva lässättet är när båda händerna är aktiva. Vänster hand 
läser till mitten av raden, sedan tar höger hand över och läser till slutet av raden 
medan vänster hand förflyttar sig till början av en ny rad.”  (Rönnbäck 2003:5). 

Vikten av att lära sig att använda båda händerna när man skriver på 
tangentbordet är också någonting som framkommer i mitt material. Ett av 
barnen använder gärna enbart ena handen när han skriver. Detta 
uppmärksammades av personalen på syncentralen som försökte uppmuntra 
honom att lära sig att använda båda händerna. Sammantaget innebär detta att 
ett barn som ska lära sig att läsa punktskrift behöver god tid på sig att lära sig 
punktskrift. De maskiner som används för att skriva punkskrift har en tangent 
för varje punkt (alltså sex stycken). Till detta kommer en tangent för mellanslag. 
Sammanlagt sju tangenter (Rönnbäck 2003:5). Det är därför viktigt att läsa sig 
rätt fingersättning på punkskriftsmaskinen. För att kunna utnyttja de 
möjligheter som den datortekniska utrustningen med tillhörande individuellt 
utprovade anpassningar erbjuder som skriv-, läs- och 
kommunikationshjälpmedel måste barnen först lära sig, öva och träna rätt 
fingersättning för tangentbordet. När en person som läser punktskrift  ska läsa 
text som visas på datorn används åtta punkter istället för de annars vanliga sex 
punkterna i en grupp  (en så kallad ”cell”) (Rönnbäck 2003:6). Att med hjälp av 
punktskrift läser text på datorn kräver allstå stor koordineringsförmåga och 
förmåga att hålla ordning på flera saker samtidigt. På syncentralen övar barnen 
för att kunna behärska detta. Vidare måste barnen också förstå datorns 
uppbyggnad och lära sig att hantera den jämte anpassningarna. Detta innebär 
bland annat att barnen måste lära sig att bygga upp strukturer för att spara och 
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hitta olika dokument. De måste lära sig att hantera smärre problem med datorn 
(som till exempel att skärmläsaren inte går igång förrän efter man har startat 
andra program) veta hur de ska hantera större datorhaverier. De måste bli 
experter på sina egna hjälpmedel.  
Med syncentralens personal tränar barnen också förflyttning och orientering och 
andra färdigheter som är väsentliga att kunna i vardagslivet. Barnen ska lära sig 
att hitta i hemmets närområde, att ta sig till och från skolan, att hitta inne i 
skolan (som exempelvis till och från matbespisningen eller gymnastiksalen) samt 
till eventuella fritidsaktiviteter. Andra exempel är att barnen lär sig att sitta på 
ett ergonomiskt korrekt sätt när de läser och skriver. Har barnen viss 
synförmåga kvar försöker syncentralerna att stärka användningen av den, men i 
och med att barnen ofta måste komma väldigt nära de studerade objekten böjer 
barnen ofta på ryggen. På syncentralerna lär de sig tekniker för att istället flytta 
det studerade objekten närmare kroppen. 
Förutom skolbarnen själva så tycks även föräldrar och skolpersonal vara 
tvungna att lära sig en hel del beroende på barnets synnedsättning och den 
övergripande synhabilitering som ges. Det vill säga, indirekt uppstår 
skuggeffekter av projektet att lära sig. Projektet att lära sig återspeglas även i 
hur personalen på syncentralerna ska försöka hålla sig à jour med den 
datortekniska utvecklingen. Datorerna utgör en källa till viss motsättning mellan 
personalkategorierna på syncentralerna då det inte alltid finns en gemensam 
förståelse och acceptans för vad det innebär att arbeta med datortekniska 
hjälpmedel. Dessa skilda uppfattningar leder ibland till att olika prioriteringar 
görs angående hur arbetet tillsammans barnen ska läggas upp. 
Projektet att lära sig handlar om lärande genom skolans utbildning och i den 
meningen har dess betydelse för barnen behandlades utförligt i kapitel 5. 
Projektet att lära sig har emellertid också en annan sida. Det är viktigt att lära 
sig för att man ska kunna leva det liv man vill, att få arbeta med det som man 
vill, att vara delaktig i samhället så som det gestaltar sig i olika sociala 
sammanhang. Det innebär att själv kunna utföra uppgifter utan att alltid behöva 
be om hjälp. Barnen lär sig över tid att ta mer ansvar för sin personliga 
utrustning och blir alltmer självständiga. Detta utgör grunden för de andra 
övergripande projekten som utkristalliserat sig vid analysen: att bli socialt 
delaktig och att bli självständig. 

6.3  Projektet att bli socialt delaktig 
För alla människor är social interaktion fundamental. Genom att umgås med 
andra lär vi oss om omvärlden och om oss själva. Men för att kunna umgås och 
interagera krävs att vi lärt oss förutsättningarna för detta. I samspel med andra 
personer lär vi oss vilka sociala koder och regler som finns i olika sammanhang. 
Precis som små barn med grav synnedsättning måste stimuleras att krypa och att 
upptäcka saker behöver äldre barn får uppmuntran och stimulans att upptäcka 
omvärlden. Sådan stimulans kommer bland annat från att umgås med andra 
barn och ungdomar.  
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Kroppsuppfattning och lekar erbjuder möjlighet till att bli socialt delaktig 
Att bli socialt delaktig innefattar, förutom att samtala, också exempelvis att delta 
i lekar och andra aktiviteter som att handla kläder, att gå på bio, att utöva 
fritidsaktiviteter. Hemmet och dess näromgivning är en väsentlig plats när det 
gäller projektet att bli socialt delaktig för barn med synnedsättningar. Men också 
skolan och syncentralen ägnar sig åt detta projekt. På syncentralerna ordnas 
träffar för barn och ungdomar med synnedsättning där de kan umgås, skapa 
nätverk och utbyta erfarenheter under lättsamma former. Det kan röra sig om att 
göra utflykter till ortens brandstation, att besöka biblioteket eller att äta på 
restaurang. Träffarna kan också röra speciella teman där allt från användningen 
av datortekniska hjälpmedel till kläder, utseende och kroppskännedom 
diskuteras.  
En bra kroppsuppfattning kan stärka barns möjligheter att bli socialt delaktiga 
och att bli självständiga. Detta poängteras ytterligare när föräldrar i studien 
betonar vikten av att barnen har en bra kroppskännedom och 
kroppsuppfattning. Bennys mamma berättar om hur hon skaffade en studsmatta 
och att han hoppade ofta på den. Hon säger: ”…där hittade han sig själv och 
kroppen ” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21).  
Syncentralen har ambitionen att barnen ska hitta sin kropp, och att denna 
kroppskännedom ska ge dem säkerhet och mod att springa och röra sig så fritt 
som möjligt på olika platser. Inom den tidsgeografiska ansatsen är platsen 
viktig. Platsen och det geografiska sammanhanget möjliggör vissa aktiviteter och 
kan både utgöra en resurs och en restriktion. För barn med synnedsättning blir 
platsens betydelse och påverkan påtaglig. I materialet framkommer att många 
föräldrar anser att det är viktigt och känns tryggt om såväl platsen där barnet 
befinner sig är känd för barnet som att barnet är känt (igenkänd) på platsen. I 
intervjuerna med personal från syncentraler framkommer ofta att en 
synnedsättning många gånger också medför ett rörelsehinder i och med att man 
kan bli osäker på sin egen kropp, att man aldrig rör sig fritt och helt enkelt inte 
vågar springa, hoppa och skutta för man inte vet vad som finns längre fram. I 
intervjuerna med föräldrarna framkommer att barnen trots allt springer, skuttar 
och rör sig – men med det förbehållet att de känner till omgivningarna och vet 
var saker och ting ligger. De kända platserna innebär kända områden där man 
kan röra sig. I närområdet kring hemmet lär sig barnen hur miljön ser ut. De lär 
sig också att hitta riktmärken för sin orientering som till exempel hur marken 
känns och doftar, om det är gräs eller asfalt precis innan de ska svänga till 
vänster efter den låga stickiga busken.84

Barn med synnedsättning uppmanas att delta i de seende klasskamraternas lekar. 
Men vissa lekar tycks vara lättare än andra att hänga med på om man inte ser. 
Beatas mamma berättar till exempel (intervju 2004-05-27) att hennes dotter 

 

                                         
 
84 Det är värt att uppmärksamma att orientering även i mycket välkända miljöer kräver en mycket stor 
ansträngning personer med grav synnedsättning. Det finns ingen motsvarighet att jämföra med för 
seende personer (Karlsson 1999:109). 
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tycker att det är roligt att leka med pojkarna i skolan därför att de leker en typ 
av lekar som hon kan hänga med på, som att åka rutschkana, och att springa 
och jaga varandra. Flickorna i klassen leker kurra-gömma-lekar, och det är svårt 
för Beata att orientera sig i buskage och därmed att hitta egna bra gömställen, 
men framförallt är det svårt för henne att leta efter de andra barnen som har 
gömt sig.  
Trots grav synnedsättning cyklar flera av barnen,85

 ”Det är rätt kul, för en del typ lärare och sånt på skolan. Dom tror typ att jag 
är helt blind. (Ja) Sen så cyklar jag, så typ dom – VA, kan han cykla!!! (Jaa!) Så 
jag och [en kompis namn – min kommentar] tänkte köpa en moppe nu! ” 
(intervju med Bosse 2004-04-20).

 och det är ett sätt att umgås 
med kompisar. Många barn umgås genom att cykla omkring och några av 
barnen i studien umgicks med sina kamrater på detta sätt. Kanske finns det 
också en stor poäng i att barnen på detta sätt kan busa tillsammans med andra 
barn. Ett av barnen säger så här när han förklarar vad det är som är roligt med 
att cykla.  

86

I och med att barnen ofta har svårt att förklara för andra hur de ser

  

87

”Det är svårt att förbjuda – det blir värre då. Det funkar om han känner till 
vägen.”  (intervju med Benjamins pappa 2004-06-02).  

, kan de 
också ha svårt att uppfatta och bedöma sitt eget beteende i relation till 
synförmåga – och vad detta kan få för konsekvenser i trafiken. Föräldrarna var 
oroliga för såväl sitt eget barns som andra personens säkerhet, men menade att 
det var svårt att förbjuda barnen att cykla. En av föräldrarna säger så här:  

När barnen var yngre cyklade föräldrarna tandemcykel med dem. När barnen 
blivit äldre upplevs dock inte tandemcykeln som ett alternativ till att själv kunna 
cykla. Barnen vill göra sådant som andra barn gör. Detta märks också i 
skolundervisningen. Ett av barnen berättar om att han tycker bild och idrott är 
de roligaste ämnena i skolan. Fast han menar att idrotten var roligare förr – 
innan han började se sämre (intervju med Bosse 2004-04-20). Han säger också 
att: 

                                         
 
85 Ett av barnen åker också skateboard och inlines. 
86 Det är intressant att konstatera att skolans personal inte riktigt heller vet hur mycket och i vilka 
sammanhang de unga ser eller inte ser. Barnen tycks kategoriseras in under den övergripande 
beteckningen: blind, och att skolans personal inte reflekterar kring att det inte alltid betyder att barnet 
inte ser någonting. Det tycks som om det skulle behövas en bättre förståelse och kunskap kring detta 
från omgivningens, men kanske främst från skolans sida.  
87 Föräldrarna påpekar i intervjuer och samtal att det konstigt att lägga detta ansvar på barnet. 
Föräldrarna menar att barnen omöjligt (beroende av när synnedsättningen uppkom och hur grav den är) 
kan förklara för andra hur mycket de ser. Föräldrarna menar att det är svårt (omöjligt) för barnen att 
relatera det de ser till det andra personer ser (såväl vad gäller synfält som synskärpa). Icke desto mindre 
torde en persons beteende i trafiken inte osannolikt påverkas av såväl hennes uppfattning av sin 
synförmåga.   
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”nu så har [assistenten - min anmärkning] och jag vart i gymmet hela året, det 
börjar bli astråkigt. (Jaha) Nu har man tröttnat på det. (hmhm) Fast nu ska vi 
väl börja va ute, typ stöta kula och 60 meter och sånt (Hm) Och det är kul i 
alla fall. (Jaa, vad bra!) (intervju med Bosse 2004-04-20). 

När barnet frågar: ”Vad ska jag göra då?” när gymnastiktimmen diskuteras 
(intervju med assistent Sonny 2004-04-20) framgår att barnet noterar att han 
förutsätts göra någonting annat än det klasskamraterna ska göra. I många fall 
tränar barnen med synnedsättning på gym och ibland går de och simmar istället 
för att vara med på den ordinarie lektionen. Barnen gör alltså ofta andra 
aktiviteter än de som de andra i klassen företar sig. I många av intervjuerna 
utrycker föräldrarna att de tycker att gymnastiklärarna gör det för lätt för sig 
genom att hänvisa eleven till att simma eller att gå på gym, istället för att 
verkligen anstränga sig att anpassa idrotten och gymnastiken så att alla barn 
kan vara med på lika villkor. Denna avskiljdhet innebär att barnen förlorar 
tillfällen att bli socialt delaktiga. Även här får alltså de särskilda åtgärderna i 
skolan, på grund av synnedsättningarna, skuggeffekter för barnen. 
I och med att barnen behöver åka till syncentralen för att bland annat prova ut 
och träna på sin datortekniska utrustning är de också ibland helt frånvarande 
från vissa lektioner. Gymnastiklektionen förefaller vara den lektion som ofta tas 
i anspråk för detta. Syncentralens personal påpekar, som nämnts tidigare, att en 
synnedsättning också ofta innebär ett rörelsehinder, och att det därför är viktigt 
för barnen att träna och lära känna sin kropp. En stillasittande fritid är enligt 
undersökningar betydligt vanligare bland personer med funktionshinder än 
bland den övriga befolkningen (Statens folkhälsoinstituts rapport 2008:13, sid 
65). Detta pekar på att syncentralerna stödjer flera projekt och det uppstår 
kollisioner mellan olika aktiviteter som stödjer olika projekt. Barnen behöver 
åka till syncentralen för att få stöd och hjälp, att bland annat lära sig att hantera 
sina datortekniska hjälpmedel, men för att göra detta måste de vara frånvarande 
från skolans lektioner. Projektet att lära sig stöds inte fullt ut, samtidigt som inte 
heller projektet att bli socialt delaktig stöds i och med att barnet inte följer den 
ordinarie undervisningen.  

Att förstå lekens koder och förutsättningar 
Precis som barn med synnedsättning måste bli lockade att krypa och undersöka 
saker och ting som ligger utanför deras omedelbara närområde måste barn med 
grava synnedsättningar också ha möjlighet att lära sig att leka med andra 
(Janson 1996). Även icke-verbal kommunikation utgör i detta sammanhang en 
viktig aspekt (Magnusson 2003). Med andra ord, för att kunna delta i 
samhällslivet, såväl som barn som senare som vuxen, är det viktigt att barnen 
kan bli socialt delaktiga. För att kunna umgås och delta är det väsentligt att veta 
och förstå vilka koder som finns i olika sociala sammanhang. Detta kan gälla 
hur barn ska kunna hitta olika sätt att umgås mellan såväl kamrater, hur barnen 
relationr utvecklas och hur man tar sig in i sådana relationer. Detta gäller såväl 
mer formella organisationer som mer informella kamratrelationer (Janson 
1996). Forskning (bland andra Janson 1996) visar på vikten att blinda barn får 
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hjälp att förstå vilka koder som reglerar seende barns lekar. Exempel på sådana 
koder är turtagningsregler i lekar, hur barn tar sig in i pågående lekar och vad 
den som vill in i leken förväntas bidra med. Inträdesregler är viktiga och många 
barn med synnedsättning behöver få hjälp att lära sig hur detta kan gå till 
(Janson 1996; Janson, Nordström och Thunstam u.å.; Söderquist Dunkers 
2006). I Janson, Nordström och Thunstam påpekas dock att: 

 ” Interventioner borde följaktligen inrikta sig på att påverka arenans och 
aktivitetens fysiska och symboliska tillgänglighet, snarare än att söka modifiera 
ett i sig kreativt beteende hos det enskilda barnet” (Janson, Nordström och 
Thunstam u.å.:23). 

Seendet betraktas många gånger som en nyckel till social interaktion, då det ofta 
är med hjälp av ögat och synen som turtagning vid samtal sker. Såtillvida kan 
synen betraktas som en resurs. Men som Ulf Janson påpekar (kommentar vid 
Nätverksmöte för forskare inom Forum Vision med anknytning till synskador, 
Stockholms universitet, 080822) kan synen i sig också utgöra en restriktion. Ett 
barn som på skolgården iakttagit att andra barn gjort miner till varandra eller 
sett uttråkade ut när barnet skulle börja berätta någonting kan kanske därför 
besluta sig för att inte säga det han eller hon ursprungligen hade tänkt säga. 
Seendets betydelse vid social interaktion beskrivs också av föräldrarna i min 
studie. En av föräldrarna beskriver hur hennes son inte alls tycker om att vara 
ute på egen hand därför att han är rädd för att träffa på skolkamrater som retas. 
Mamman säger: 

”Alltså förra sommarn då var han inte ut en enda dag, alltså utan att jag var 
med. För att han våga inte ens gå ut här, fast han känner till det så väl i 
området. Då det inte är några bilar eller så där. (nej) Men då är han osäker på 
att han ska träffa på kompisar eller skolkamrater som retas, och han vet inte 
… han litar inte på dom, han ser ju inte vad dom gör. (nej) (intervju med 
Botvids mamma 2004-05-17). 

Enligt mamman känner sig sonen inte trygg i och med att han inte ser och 
uppfattar vad andra barn i området gör. Han kan inte se eller tyda deras 
ansiktsutryck och gester och därför inte bedöma vad de kommer att göra. 
Synnedsättningen kan alltså betraktas som en restriktion för barnets möjligheter 
att bli socialt delaktig. 
Kroppsuppfattning kan också röra sig om huruvida en person beter sig som 
andra gör på särskilda platser. Om en person har ett alltför avvikande beteende 
så kan detta inverka menligt på möjligheterna att umgås. Personer med 
synnedsättning kan ibland utveckla ett beteende som kallas ”blindismer” 
(Magnusson 2003:3). Detta kan innebära att personen omedvetet, mer eller 
mindre tvångsmässigt gör vissa ljud, trycker i ögonen, eller gungar med 
överkroppen. Ofta försöker personalen från syncentralen påverka barnet, och 
med föräldrars och skolans hjälp att försöka att ändra eller minska förekomsten 
av sådant beteende. Studiens material visar att möjligheten att få nya kompisar 
till viss del kan hämmas av att se annorlunda ut eller bete sig annorlunda än 
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andra. En av pojkarna jag intervjuade berättade om vilka personer han umgicks 
med i skolan och på fritiden. Han beskriver sitt möte med en av dem på detta 
sätt:  

” Han trodde att jag var CP störd först. (Jasså!) Bara för att jag satt så HÄR 
med fingret i ögat och sånt. (jaha!) Så trodde han dom första två veckorna att 
jag var CP störd”. (intervju med Bosse 2004-04-20).  

Av materialet framkommer också att andra barn på skolan under den 
förstatiden när barnet började gå på skolan i fråga, först var fundersamma, och 
lite rädda för ett av barnen i och med att hans ögon såg annorlunda ut än de 
andra barnens. Vid samtal med hans stödperson Svea, brättar att hon i början 
ägnat mycket tid åt att möjliggöra för barnen på skolan att etablera kontakt och 
lära känna varandra (samtal med Bertils kompanjonlärare). Stödpersonen har 
alltså försökt att stödja barnets sociala delaktighet.  

Kamrater 
Flera av barnen i studien, till exempel Beata, leker och umgås mycket med andra 
barn. Detsamma gäller också för Bosse som pratar om att han spelar data- eller 
TV-spel med en pojke,88

”Alltså det var helt otroligt, jag hade kommit in i den klassen i 9:an. (jaa) Och 
jag kom in jättebra. Och på grillfesten var det som … vi hade sån här grillfest 
på slutet. Och då märktes det verkligen det var som jag funnits med hela 
tiden.” (intervju med Bodil 2004-05-11). 

 och att han brukar cykla med en annan. Inte bara viljan 
och önskan om interaktion med andra är individuell utan också förmågan. 
Barns situation kan vara starkt kopplad till hur relationerna med 
klasskamraterna fungerar. I en klass kan barnet vara utanför, för att efter ett 
byte av klass uppleva en väsentlig skillnad i öppenhet och gemenskap. Ett av 
barnen uttryckte det så här:  

Men det är inte alltid det är så enkelt. En av föräldrarna berättar att sonen är 
ensam och känner sig utanför. Mamman säger så här: 

  ”…Ja, han har alltid känt sig utanför. Och nu är det väl så att i hans klass, 
säger dom att killarna har väldig god sammanhållning. För det är idrottskillar 
och dom är som ett gäng allihop och där passar ju inte Botvid in då. (neej) I 
och med att han inte kan va med och sparka fotboll och cykla omkring som 
dom gör. (nej) Så att ibland har han sagt att han skulle vilja byta klass. Men 
jag är lite rädd för det också för att det här är bra killar, det är ingen som är 
elak mot honom. Utan det har funkat bra så då, fast … Men det är klart att 
vara utesluten och ensam det är också en slags mobbning, men det kan ju bli 
värre om han byter.” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17). 

                                         
 
88 Vilket också framgick av utdraget ur hans dagbok i kapitel 1. 
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En kikare betraktas olika i skogen och i staden 
I de allra flesta hem i Sverige finns det en TV-apparat. Oftast står kanske en 
soffa eller ett par fåtöljer en bit bort från TV:n så att de som sitter runt omkring 
apparaten alla kan se på skärmen. För personer med grava synnedsättningar är 
oftast detta sätt att se på TV inte möjligt. Ett av barnen berättar att när han 
sitter ensam och tittar på TV i sitt eget rum sitter han väldigt nära skärmen, 
mindre än en meter ifrån, medan han när han befinner sig hos kompisar och 
tittar på TV använder sig av en kikare för att se. Kikaren använder han för att 
inte vara tvungen att sitta framför de andra, och skymma sikten för dem. Han 
säger: 

 ”Ja. Jag tycker inte om att sitta, för alla med huvudet SÅ. Utan då tycker jag 
när jag sitter med alla andra så då använder jag kikaren, och så ser jag väl det 
mesta. Jag har kanske lite svårt att läsa, när det är textat utländska filmer och 
så….” (intervju Bengt 2004-03-05).  

Användningen av kikare underlättar således för andra personer som barnet tittar 
tillsammans med, men försvårar för honom själv. Då barnet inte ser hela bilden 
på TV:n blir det besvärligare för honom att försöka hinna med att läsa 
eventuella textremsor (intervju Bengt 2004-03-05). Materialet visar att barnen 
tycker att det känns pinsamt att använda sin kikare ute på stan för att läsa på en 
gatuskylt eller för att de sitter väldigt nära datorskärmen när de spelar spel. 
Barnen måste också lära sig att använda kikaren. I Beatas dagboksanteckningar 
framgår till exempel att hon försökte använda sin kikare när klassen såg på bio. 
Barnen måste lära sig rätt teknik för att kunna använda tekniken, och de måste 
öva för att kunna använda tekniken på rätt sätt, och för att användningen av 
hjälpmedlen därmed ska underslättas. 

6.4  Projektet att bli självständig 
För alla barn är det viktigt att över tid bli självständiga och detta gäller förstås 
även barn med synnedsättning. I materialet utkristalliseras projektet att bli 
självständig som det tredje centrala projektet som de inblandade aktörerna i 
förmedlingsprocessen stöder. Att ge sina barn förutsättningar att bli 
självständiga individer är en del av alla föräldrarnas uppgift och föräldraroll och 
detta gäller naturligtvis oavsett om barnet ifråga har en funktionsnedsättning 
eller inte. Barn med synnedsättning kan dock bli överbeskyddade både av sina 
föräldrar och av stödpersonen på skolan, och det finns därför ett visst mått av 
lärande i detta självständighetsprojekt för både barn, föräldrar och 
stödpersoner.  
En mamma beskriver hur hon tidigare kunde ha dåligt samvete. Hon tänkte 
ofta:  ”Åååå, hur ska jag göra nu och lämna min lilla unge som inte ser…så där” 
(intervju med Bennys mamma intervju 2004-04-21). Mamman berättar att hon 
över tid har blivit lugnare, att hon inte jagar upp sig på samma sätt och att detta 
resulterat i att barnet märker att hon litar på honom, och att hon utgår från att 
han ska klara sig i olika situationer. Hon säger att: ”det är väldigt viktigt vad vi 
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vuxna förmedlar” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21), och fortsätter 
senare i intervjun med att säga ”jag ger honom chansen att, det här klarar jag 
själv”. Över tid skulle föräldrarna kunna sägas genomgå en mognadsprocess 
allteftersom de lär sig att acceptera barnets synnedsättning och hur man kan 
hantera och ordna förutsättningar så att de blir resurser i vardagen. Föräldrar 
talar om hur de på bästa sätt ska kunna ge sina barn möjligheter och en grund 
att bygga vidare på vad gäller inställning och förutsättningar att leva 
självständiga liv i vardagen. Barnen måste prova att göra saker - och att tillåtas 
att både lyckas och att misslyckas. En av de intervjuade föräldrarna säger så här: 
”Man får inte hämma dem bara för att de inte ser liksom” (intervju med Bosses 
mamma 2004-05-18). 
Citatet illustrerar de intervjuade föräldrarnas inställning till hur de vill 
uppmuntra sina barn att prova saker och ting, att utvecklas och att våga. 
Resonemanget som föräldrarna för kring att låta barnen prova genomsyrar även 
grundläggande tankar kring uppfostran i stort av deras barn. I de fall det finns 
fler barn89

”… Jag har inte uppfostrat henne att ’nu har vi en blind unge’ – utan ’nu har vi 
två syskon’.” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21). 

 i familjen har vi diskuterat kring om föräldrarna medvetet har 
handlat olika beroende på om det har rört barnet med synnedsättning eller 
syskonen. I en av familjerna fanns det tre barn, varav en pojke med 
synnedsättning som mellanbarn. Han har en 1,5 år äldre syster och mamman 
har medvetet ansträngt sig för att inte behandla barnen annorlunda. Hon säger:  

När jag under intervjun med en av föräldrarna frågar om vilket råd de skulle ge 
till föräldrar i en liknande situation säger pappan:  

”Man får inte bli för larvig. Låt dom prova saker. Prova som andra barn, 
tycker jag.”  (intervju med Bosses pappa 2004-05-18).  

Det finns en viss överbetoning av på att barn med synnedsättning alltid ska vara 
ordningsamma och hålla reda på var de har sina saker. Seende barn kanske 
släpper sin ryggsäck rakt ner där de råkar stå – men barn med synnedsättning 
uppmanas att veta var de har sina saker, var de lagt fickminnet, käppen, var 
sladdarna till datorn ligger. Men synnedsättning eller inte – barn är barn och de 
tappar och glömmer saker. Barnens föräldrar gör avvägningar om hur mycket de 
ska tjata och betona ordningen, och de betonar också att det är viktigt att låta 
dem vara tonåringar som alla andra. En mamma uttrycker detta så här:  

                                         
 
89 De flesta av de intervjuade barnen har syskon. I något fall har även syskonet en synnedsättning, men i 
de andra fallen är syskonen seende. I denna studie har jag inte intervjuat syskonen eller andra 
familjemedlemmar än föräldrarna till barnen.  
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”Fast han är osäker tonåring, finnar, hormoner och hela skiten. Slår i dörrar 
och ber mig fara åt skogen. Ja allt, han är ju en unge. Vi får inte glömma 
barnet i honom.” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21). 

Som konstaterats under projektet att bli socialt delaktig är det några av barnen 
som cyklar. Detta är ett sätt att umgås med sina kamrater. Föräldrarna är dock 
oroliga, även om de låter barnen cykla på cykelvägar och där de känner till 
omgivningarna. Föräldrarna har alla varit lite oroliga över hur det skulle 
fungera både för sitt eget barns och andra personers vidkommande. De tycks 
dock ha varit tvungna övervinna den rädslan. En av föräldrarna säger: 

”Jag var ju livrädd i början när han skulle åka sina inlines och så här. Och 
skateboard höll han på med ett tag och körde. Men att så ser man att han 
klarar det. Det är ju någonting, man får ju inte överbeskydda dom heller, han 
måste ju få sina utmaningar och tänja sina gränser. [Har det varit svårt? – 
frågar jag]… Nej, jag tycker inte det, att det varit det. Man provar litet i taget 
så där så blir man litet modigare”  (intervju med Botvids mamma 2004-05-17).  

Det tycks som om det är en säkerhet för föräldrarna att veta att deras barn är 
igenkänt av dem som vistas i grannskapet. På så sätt kan andra personer hjälpa 
till om barnet inte skulle kunna hitta hem efter att ha varit ute. Men det är inte 
alltid det räcker med att vara igenkänd på platsen eller att vara på en känd plats 
för att känna sig trygg. Även välvilligt inställda personer i grannskapet kan 
ibland ha svårt att veta hur mycket barnen med grava synskador faktiskt ser. 
Botvids mamma berättar: 

 ”… han ser ju kontraster. Så asfalten och sen buskarna och raka linjer så här, 
det kan han nog se lite så. (hmhm) Och han se sandlådan och så här. Ja ja, så 
att … liksom lite så att … (Jaa) Nu vet han ju att den finns där. I början vet jag 
att han kunde gå liksom, om det stod nån bil parkerad att man fick varna 
honom så han inte skulle gå på bilen. Men nu ser han, han har lärt sig att 
använda den lilla syn han har mer observant på nåt sätt. (Hm) Han ser inte 
vad det är men han märker att det är nånting där. (Nåt!) Jaa. Så grannarna här 
dom har ju svårt och tro att han är blind, "Visst ser han!" Säger dom, "titta 
här, han går ju precis!" /Med litet skratt/ (jaa) Men det är det att han känner 
till så bra här. Så att det … (jaa) ” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17). 

Detta är ett exempel på att även personer i barnens närområde tror att barnet 
kan (se) mer än vad det egentligen kan – på ett sätt kan sägas utgöra (eller till 
och med skapa) hinder för barnet genom att kanske inte varna i tid, väja i god 
tid när de själva kommer med cykel eller gående, för att ge barnet litet 
manöverutrymme. Jag menar att detta pekar på att också en alltför stor tro på 
barnets förmåga kan utgöra ett hinder. Denna kan i och för sig kraftigt 
förminskas genom att omgivningen iakttar försiktighet och kanske extra hänsyn 
när barnet rör sig i omgivningen. 
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Att stärka självständighet 
I materialet tycker jag mig se att föräldrarna genomgående har funderat mycket 
på detta hur de ska locka, visa på möjligheter och samtidigt släppa taget och 
låta barnen prova själva. En av de strategier som föräldrarna har använt sig av 
för att inte vara för överbeskyddande är att, som Bennys mamma (2004-04-21) 
berättar, helt sonika vända sig om och inte titta på när han prövade olika saker. 
Hon berättar bland annat om hur han, när han var liten, klättrade upp på 
hyllorna ovanför köksbordet för att ta tag i kakburken som fanns där. 
Naturligtvis, säger hon så har hon också skrikit till många gånger för att hon 
har blivit rädd, vilket haft till följd att han också har blivit rädd. Mamman 
reflekterar så här:  

”Och vad har jag förmedlat? – att göra någonting själv är helt fel, att bli 
självständig, det är ju, mamma blir vansinnig, hon blir ju dörädd” (intervju 
med Bennys mamma 2004-04-21). 

Ett sätt som föräldrarna tycks använda för att förvissa sig om att barnen vet vad 
de ska göra i olika situationer som kan tänkas uppkomma, är att ställa frågor 
till dem av karaktären: ”Vad gör du om…?”. Bennys mamma talar bland annat 
mycket om hur hon har försökt att prata med sonen och att de tillsammans har 
resonerat kring vad han skulle göra om han råkade ut för att han blir avsläppt 
av färdtjänsttaxin på fel adress. ”Vad gör du då?” har hon frågat för att utifrån 
ett tänkt skräckscenario diskutera sig fram till vad som skulle kunna vara en 
riktig strategi inför dylika resor eller andra händelser (intervju med Bennys 
mamma 2004-04-21).  
Som ett led i att möjliggöra för barnen och ungdomarna att bli självständiga 
finns det en möjlighet att gå ett tionde år i grundskolan. Det är frivilligt och 
motiveras av att barnet med synnedsättning ska ha möjlighet att stärka sina 
kunskaper i olika ämnen – och bland annat träna sig att göra saker på egen 
hand. Viljan till självständighet märks bland annat i intervjuer där barnen menar 
att det vore bra om de lärde sig att klara sig själva. Bland annat säger ett av 
barnen att han tänker välja ämnet hemkunskap, som ett av de ämnen han ska 
läsa under sitt extra, tionde år. Han motiverar sitt ämnesval så här:  

”För det känns som att jag inte riktigt kan… hur ska jag säga, klara av och 
laga mat själv. (Hmm) Jag måste alltid ha någon som hjälper mig, och det är 
inte så…Som ser, som hjälper mig med olika saker. (ja, okej) Så, det kan va ett 
bra tips”. (intervju med Botvid 2004-05-17) 

Barnet signalerar att han tänker sig ett liv där han ska ta hand om matlagningen 
på egen hand. I intervjuer med föräldrarna framkommer att också de tycker att 
det vore bra om deras barn kunde bli självständiga och lära sig att klara sig 
själva. Viljan till självständighet tar sig alltså utryck i att barnen strävar efter att 
exempelvis klara sig själva hemma och att de kan laga mat till sig själva. Vidare 
framkommer att de, över tid, klarar sig själv i skolan utan assistent, att de själva 
kan ringa efter färdtjänst, att de kan vara på in praktikplats utan att ha sin 
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assistent med sig. Självständigheten tar sig också uttryck genom att barnen, i 
intervjuerna, visar på att det ofta är de själva som pratar med syncentralens 
datatekniker när någonting inte fungerar med datorn. Gentemot syncentralen 
sker också en gradvis förskjutning från att personalen på syncentralen talat om 
att, det här eller det här, ska eller behöver barnet göra eller träna på, till att 
barnen själva ska ta ansvar för sina kontakter med syncentralen. Det kan 
exempelvis röra sig om när och hur ofta barnen vill ha hjälp med att till exempel 
träna i nya vägar att gå för att ta sig till okända platser. Detta kan vara 
nödvändigt när eleven ska byta skola i samband med övergång till gymnasiet. 
Träningens omfång överlåts mer under gymnasiet, i högre grad, till barnen själva 
att styra över. I yngre åldrar upplever jag att det är syncentralens personal som 
bestämmer att de ska öva på speciella saker.  
I materialet berättar personalen från en syncentral att barnen i viss ålder inte vill 
förlika sig med sin synnedsättning. Detta resulterar bland annat i att de inte 
kommer till syncentralen. Ett av barnen säger så här:  

” Det är min egen strävan efter att bli självständig. (Hmhm) Eller annars har 
jag blivit trött på och va synskadad (jaha!) Jag håller fortfarande föredrag om 
det och så, men … (hmhm) … men jag går inte på såna här synskademöten och 
sånt längre. Och jag har ingen kontakt med nå[gra – mitt tillägg] synskadade 
just för tillfället. Det tror jag kanske kan bero på det att jag inte har lust och va 
synskadad…. Fast jag vet ju att jag är synskadad. Jag skäms inte för det då. Jag 
är trött på och vara bara.”  (intervju med Bengt 2004-03-05). 

Han fortsätter: 

 ”Jag tror att jag känner mig mer normal nu än vad jag gjorde förut på nåt 
sätt. Det syns inte lika tydligt att jag är synskadad längre.” (intervju med Bengt 
2004-03-05).  

Han menar att tidigare syntes så tydligt att han hade en synnedsättning i och 
med att han hade hjälpmedel, och alltid var tvungen att fråga efter vägen. Han 
berättar att han tycket att de stora datorborden som barnen i skolan använde 
tidigare verkligen var mycket utpekande, och han säger: 

”Den [datorbordet förr- min kommentar] var ju extrem. Så då behövde jag ju 
verkligen träffa andra och prata ut och känna att man faktiskt inte var så 
ovanlig som, som man var. Utan att det fanns andra som var som en själv. Nu 
behövs inte det ens längre, eftersom jag känner mig rätt normal i mitt fall.” 
(intervju med Bengt 2004-03-05). 

Barnen får datortekniska hjälpmedel framför allt för att ha bättre möjligheter att 
klara av skolarbetet. Precis som alla andra barn har de också drömmar kring 
vad de vill göra när de växer upp. I intervjuerna har barnen utryckt olika 
funderingar kring sina framtidsdrömmar. Ett av barnen ville bli Formel 1 förare, 
ett vill arbeta med ljud, ett tredje vill bli skådespelare, ett fjärde har tänkt sig att 
bli journalist. Det finns alltså en stor spridning i barnens framtidsdrömmar. Det 
finns också en medvetenhet om att de kanske inte kommer att kunna göra 
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allting de vill – men jag menar att deras ambition tyder på en frisk tillförsikt, 
och framtidstro på sin egen kapacitet och förmåga. Men, trots ett 
självförtroende, så finns det också en markant insikt kring att vissa yrken nog 
ändå kanske inte kommer att vara helt självklara som yrkesval. Pojken som 
egentligen ville bli Formel 1 förare säger att han inte kan det längre när han nu 
ser sämre än han gjorde tidigare. Han säger: 

 ”Egentligen skulle jag vilja bli F1-stjärna. Fast det kan jag inte… Och sen 
förut, innan jag börja se sämre, så ville jag bli sån här dataspelstestare… Fast 
det går inte heller längre, så jag vet inte.” (intervju med Bosse 2004-04-20).  

Den tillförsikt och framtidstro som materialet visar återfinns dock inte alltid i de 
sociala sammanhang som finns utanför skola, syncentral och hem. En pojke 
berättade om, att han, när han vid ett tillfälle diskuterade sina framtidsplaner 
fick frågan om vad han skulle göra ”när du [det vill säga han – min kommentar] 
blir arbetslös” (intervju med Bengt 2004-03-05). Diskussionerna angående 
framtiden rörde sig i detta fall inte kring hur Bengt skulle göra för att uppnå 
sina mål och förverkliga sina yrkesdrömmar utan utgick från att det skulle vara 
svårt för honom att få arbete efter skolan. Från barnens sida finner jag i 
materialet dock att de litar på sig själva och tycks vara trygga i sig själva. Detta 
illustreras bland annat av Bennys resonemang inför val av program och 
gymnasieskola. Som svar på en fråga från mig om hur det känns att han 
antagligen blir den enda elev från sin skola som ska gå på den gymnasieskola 
han valt, säger han: 

”Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är bättre och gå nånting som känns bra och 
gå, än att ta nån bara för att en kompis går på samma skola (jaa!)” (intervju 
med Benny 2004-05-04).  

Även stödpersoner i skolan arbetar aktivt med att barnen ska lära sig att klara 
sig själva. En assistent berättar hur han och läraren i gymnastik bestämde att 
assistenten inte skulle vara med på de lektionerna utan att eleven skulle klara sig 
själv. Processen dit skulle gå via att gymnastikläraren först själv hjälpte eleven 
och sedan att bad andra elever att hjälpa till, till exempel med att följa eleven till 
gymnastiken eller till matsalen. Det finns även en utveckling i vad gäller hur 
assistenten tänkte och agerade kring frågan om hur man ber någon annan att 
hjälpa till. Först frågade han barnet om de skulle be någon annan om hjälp, så 
småningom kunde han fråga om det var han eller barnet som skulle be om hjälp. 
I början ville barnet att assistenten skulle fråga, men så småningom sa barnet att 
det där fixade han själv. Assistenten har även försökt stärka barnet 
självständighet genom att försöka förmå eleven att själv ta ansvar för sin dator. 
Här tycks assistenten ha arbetat självständigt utan hjälp från ämneslärarna eller 
andra elever. Den övergripanden tanken är dock densamma, att få barnet att bli 
självständig gentemot assistenten. Assistenten berättar om hur han, med flit, till 
exempel började glömma bort att han skulle ta med datorn till lektionerna, han 
kom för sent – allt för att få det till att det skulle bli mer osäkert och 
krångligare, samt ta längre tid om assistenten skulle ordna med datorn än om 
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barnet själv tog hand om den. Assistenten tycker själv att det kanske var lite fult 
gjort, men att det var bättre att ta det den vägen, och att barnet därigenom 
också själv fattade beslutet att börja ta ansvar för sin egen dator. Att på detta 
sätt låta barnet komma fram till att det var enklare att göra det själv, upplevdes 
av assistenten som ett bättre sätt än att hålla på och tjata. Vare sig assistenterna 
eller kompanjonlärarna vill ha någon mamma- eller papparoll gentemot 
eleverna. Ändå kommer de varandra väldigt nära under den tid de arbetar 
tillsammans. Detta kan ju vara på gott och ont. Barn som umgås mycket med 
vuxna får lätt att få kontakt med vuxna, men kanske svårare att umgås med 
jämnåriga, de kan därför lätt betraktas som lillgamla. Assistenterna gör 
avvägningar mellan hur de ska funderna och agera kring de uppgifter som de 
tycker hör samman med arbetsuppgiften.  

6.5  Avslutning 
I förmedlingsprocessen av datortekniska hjälpmedel till barn med grava 
synnedsättningar utkristalliseras tre övergripande projekt: att lära sig, att bli 
socialt delaktig samt att bli självständig. Generellt sett kan dessa tre projekt 
framträda inom alla de tre organisationer som ingår i förmedlingsarbetet. 
Presentationen av de tre projekten har gjorts i ordningen: att lära sig, att bli 
socialt delaktig samt att bli självständig eftersom jag menar att projektet att lära 
sig kan sägas ingå i eller utgöra förutsättningar för möjligheterna att genomföra 
de övriga två. Detta exemplifieras bland annat med att många barn med 
synnedsättningar kan behöva lära sig att leka med andra barn, det vill säga 
projektet att lära sig måste stödjas för att kunna realisera projektet att bli socialt 
delaktig. Denna studie handlar om möjligheter att skapa resurser och 
överbrygga hinder i syfte att genomföra förmedlingen av datortekniska 
hjälpmedel i vardagen för skolbarn med grav synnedsättning. Användningen av 
de datortekniska hjälpmedlen utgår från att de inblandade parterna lyckas 
manövrera i förmedlingsprocessen och ta hänsyn till flera konkurrerande 
aktiviteter och projekt. 
För att projekten ska kunna realiseras krävs resurser av olika slag. Syncentral 
och skola ska medverka till att skapa resurser så att barnet kan förverkliga de 
tre projekten. Saknas tillräckliga resurser vid genomförandet av ett projekt 
möter de inblandade ett antal restriktioner. Dock kan det uppkomma problem 
med packningar och konkurrens mellan vilket av de tre projekten som ska vara 
dominant i den bemärkelsen att det för tillfället har prioritet över de andra. I 
analysen av undersökningsmaterialet framstår samordning av och konkurrens 
mellan de tre projekten som organisatoriska stötestenar (Friberg 1990:273-295; 
1999:57-58) som de inblandade personerna i förmedlingsprocessen måste 
förhålla sig till, hantera, och göra avvägningar och val mellan. Om samordning 
av och konkurens mellan de tre projekten analytiskt betraktas som 
organisatoriska stötestenar kan de problem och dilemman som uppstår när 
avvägningar mellan dem sker lättare förklaras. Avvägningar kan ske på kort 
respektive lång sikt och valet får konsekvenser för hur samverkan mellan 
organisationerna fungerar. Vilka problem uppstår när företrädare för de olika 
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organisationerna gör anspråk på barnets tid och engagemang för sina respektive 
organisationsprojekt eller sina perspektiv på projekten? Detta studeras i nästa 
kapitel genom att olika situationer från förmedlingsprocessens vardag diskuteras 
utifrån hur de tre centrala projekten kan påverka och påverkas av samverkan 
och samordning (eller brist på sådan) av de inblandade personerna. 
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Kapitel 7 

Vardagliga situationer i förmedlingsprocessen  

I avhandlingen intresserar jag mig för vad som blir resultatet av 
förmedlingsprocessen så som den realiseras genom olika typer av projekt och de 
rörelser och relationer mellan och inom de tre organisationerna (skolan, 
syncentralen och hemmet), som projekten ger upphov till. Jag är intresserad av 
förmedlingsarbetets konsekvenser för barnen. Därför vill jag förstå praktiken 
som den tar sig uttryck i förmedlingsprocessens genomförande när den vävs in i 
vardagliga göranden.  

7.1 Att förstå förmedlingsprocessen i vardagens praktik 
I studien avser jag att analysera hur de tre centrala projekten (att lära, att bli 
socialt delaktig och att bli självständig), utifrån ett helhetsorienterat perspektiv, 
påverkar, möjliggör eller hindrar förmedlingsprocessens genomförande. För att 
kunna göra detta har jag identifierat några vardagliga situationer där oklarheter, 
osäkerhet eller spänningar uppstår mellan de inblandade projekten och därmed 
också mellan deltagare i processen.  
Därigenom fångas samspelet mellan enskilda personer (föräldrar, skolbarn och 
professionella) som deltar i den vardagliga praktiken, i de olika 
organisationerna, och vilkas insatser tillsammans bygger upp 
förmedlingsprocessen. Analysen av situationerna behandlar vilka projekt som 
berörs, stöds eller motverkas och jag diskuterar om deltagarna reflekterar över 
hur vissa val möjliggör eller omöjliggör andra val och ställningstaganden. Det 
kan också vara så att ett projekt prioriteras på kort sikt framför ett annat, 
medan det för tillfället lägre prioriterade projektet vid ett senare tillfälle, och på 
lång sikt ändå kan komma att gynnas av det gjorda valet. De valda situationerna 
är: Istället för att träna fingersättning, Läxläsning, Koppla ner datorn eller vara 
med kompisarna?, Teknikens placering i klassrummet,Teknikens placering i 
tiden: Nu eller sedan? ,Vem vill använda fickminne? 
 
De flesta situationerna äger rum i skolan, vilket är rimligt eftersom barnen i 
undersökningen går i skolan och vistas där under stor del av sin vakna tid. 
Skolans organisation har stor betydelse för barnens möjligheter att ta plats och 
vara delaktiga i undervisningen, och därmed kunna skaffa sig en bra grund att 
bygga sitt framtida vuxenliv på, (där alla de tre centrala projekten ska 
realiseras). Även om varje situation äger rum på en plats utspelas flertalet 
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situationer i samspel mellan personer från olika organisationer och berör ett 
eller flera av de tre projekten. I en situation som äger rum i syncentralens lokaler 
kan de inblandade personerna vara knutna till såväl skolan, syncentralen som 
hemmet.  
De valda situationerna visar hur svaren på mina frågeställningar kan gestalta sig 
på ett konkret vardagligt plan. Situationerna diskuteras och analyseras för att 
belysa vikten av att kunna hantera förmedlingsprocessen som en helhet. Varje 
situation analyseras med hjälp av centrala tidsgeografiska begrepp. De två mest 
frekventa är resurser och restriktioner, men även begreppen 
organisationsprojekt, individprojekt, skuggeffekter, organisatoriska stötestenar 
samt lokala ordningsfickor används i analysen. 

7.2 Situation: Istället för att träna fingersättning 
Situationen utgår från en sammanställning av mina fältanteckningar från 
observationer och vistelser på en av syncentralerna. I syncentralernas 
förskrivningsuppdrag ingår att barnet ska lära sig att använda sina hjälpmedel. 
En grundläggande förutsättning för att kunna använda datortekniska 
hjälpmedel anses vara att barnet ska kunna använda korrekt fingersättning på 
tangentbordet. Vissa av tangenterna på tangentbordet ges speciella markeringar 
på för att möjliggöra för personer som inte ser, att kunna orientera sig. Under 
den första fasen i min undersökning fanns det konsulenter90 som bland annat 
hade ett särskilt pedagogiskt ansvar för att barn med synnedsättningar skulle 
kunna lära sig att arbeta med sina datortekniska hjälpmedel. Det innebar att 
syncentralerna ansvarade för att barnet lärde sig grunderna i att hantera sina 
hjälpmedel, som till exempel att lära sig fingersättning, men att konsulenten mer 
ingående kunde, med sitt pedagogiska kunnande som bas, stötta barnets lärande 
och förståelse av de tekniska hjälpmedlen.91

I nedanstående situation ska Benny under våren år 2000 komma till 
syncentralen för att träna på fingersättningen. 

  

 
Tillfälle 1.  
Benny och hans assistent92 ska komma till syncentralen för att öva på 
den dator som Benny antagligen ska få använda i skolan. Det är en 
bärbar dator, med fullt tangentbord93

                                         
 
90 I kapitel 3.3 beskriver jag kort konsulentens organisatoriska tillhörighet. 

 och alla tror att detta kommer 
att innebära att Benny får det lättare att följa med på lektionerna och 
öva på läxorna. Anpassningsläraren och Benny kommer inte till 

91 Som konstaterades i kapitel 4 upplevde såväl anpassningslärare som datatekniker situationen som 
problematisk när den resurs som konsulenterna utgjorde på grund av omstruktureringar inte längre 
fanns tillgänglig. 
92 Den assistent Benny hade vid denna tidpunkt. Detta är inte assistent Stefan, som uttalar sig på andra 
ställen i materialet. 
93 I motsats till det tangentbord av mer övningskaraktär han nu har. 
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syncentralen på grund av att de skulle utföra andra aktiviteter på 
Bennys skola istället. 
 
Tillfälle 2.  
Benny och assistenten slår sig ner vid datorn, Benny slår på den – och 
så inträder den stora väntan. Konsulenten är försenad. Det visar sig 
att assistenten inte har med sig den företeckning över 
kortkommandon som konsulenten tillsammans med Benny (och 
assistenten) tryckte ut förra gången de var på syncentralen för att 
träna. Varken Benny eller assistenten kommer ihåg hur det var man 
skulle göra. Efter ett tag kommer den försenade konsulenten. Han har 
de eftersökta papperna (eller rättare sagt vet hur man kan ta ut dem 
från datorn). Efter lite småprat sätter övningen igång. Benny tycker 
det är roligt med datorer, men tycker inte att det är så roligt att träna 
fingersättning. Det är också roligare att skriva ”hajar hajar hajar 
hajar” över hela skärmen än att öva på att använda kortkommandon. 
Fingersättningen är det också si och så med. Men, precis när jag har 
börjat fundera på hur i all världen detta ska gå, blixtar det till – och 
han vet precis hur man genom olika kortkommandon och genvägar 
ska ta sig från ett ställe i Word till ett annat. Men det här med att 
träna… Snart är det dags för rast (vilket Benny ser till att meddela i 
god tid) sedan är det lite träning till och sedan är det slut för denna 
gång. Innan alla bryter upp bokas nya tider för träningar, och Benny 
förmanas att träna. Assistenten får uppgifter att träna med honom – 
viktigast är fingersättningen. 
 
Tillfälle 3.  
Nästa gång Benny ska komma på datorträning kan han och hans 
assistent inte komma. De skulle göra någonting annat på skolan den 
planerade tiden (det tänkte inte assistenten på förra gången han och 
Benny var på syncentralen och då hade han inte heller sin almanacka 
med sig). Assistenten föreslår att träningen ska ske samma dag som 
först var inplanerad, fast klockan 14 istället för den avtalade tiden 
klockan 8.30. Detta samtycker konsulenten till, men han måste sedan 
ringa och ändra flera andra tidigare inplanerade tider för dagen. På 
eftermiddagen dyker Benny och assistenten upp och träningen går av 
stapeln. Benny har inte nämnvärt förbättrat sin fingersättning. En 
godkänd fingersättning är ett krav för att barnet ska kunna få en 
dator från syncentralen. Å andra sidan har Benny förståelse för hur 
det hela hänger ihop, och efter träningens slut när anpassningsläraren, 
konsulenten och assistenten samtalar över en kopp kaffe, medan 
Benny drack saft och sedan gick för att läsa serietidningar, pratar man 
om att Benny, trots att han inte riktigt behärskar fingersättningen 
ordentligt, ändå ska utrustas med datortekniska hjälpmedel. 
Anpassningsläraren tror att det här med fingersättningen nog kommer 
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av sig själv om han får öva mer kontinuerligt, så som han kommer att 
göra om han arbetar med datorn under vardagen i skolan. Det 
bestäms att Benny ska få datorn och att den ska installeras påföljande 
vecka. Det beslutas också att komplettera datorn med ett kort som 
möjliggör Internet-uppkoppling (då skolan redan har detta och 
arbetar med Internet med de andra eleverna). För att datorn ska 
kunna installeras på Bennys skola ska datateknikern först ordna med 
vissa saker som nu inte fungerar på punktskrivaren samt rätta till 
andra smärre problem.  

 
Att ha rätt fingersättning på tangentbordet ger barnen ett mycket stort stöd när 
de ska skriva text på datorn. För att de ska kunna arbeta med datorn måste de 
också lära sig använda kortkommandon. Grunderna i detta lärs ut på 
syncentralerna som ett led i deras förskrivningsprocess. Situationen illustrerar 
flera hinder för mötet mellan de inblandade personerna. Sådana hinder kan 
analyseras med hjälp av det tidsgeografiska verktyget restriktioner. Ett av de 
hinder som framgår i situationen är att inplanerade tider för möten inte 
respekteras. Trots den styrningsrestriktion som den överenskomna mötestiden 
borde utgöra räcker det inte för att mötet ska komma till stånd – den 
nödvändiga kopplingen mellan personer och mellan personer och teknik 
fungerar inte, en kopplingsrestriktion har visat sig. 
När Benny och hans assistent inte dyker upp som planerat framgår att två olika 
organisationers organisationsprojekts krav på individens tid kolliderar. 
Syncentralens organisationsprojekt kräver att alla personer är på plats samtidigt 
eftersom det, i den studerade situationen, krävs samordning mellan flera 
personer för att genomföra träningen, och behovet av kopplingar i tid och rum 
måste respekteras. Samtidigt ställer skolans organisationsprojekt krav på elevens 
närvaro i skolan vilket också är en restriktion. 
Syncentralens företrädare har uppenbarligen inte lyckats etablera förståelse hos 
stödpersonen och skolan för betydelsen av det delprojekt i syncentralens 
organisationsprojekt vars mål är att Benny ska lära sig korrekt fingersättning. 
Mitt intryck är att assistenten, som verkar inom ramen för skolans 
organisationsprojekt, inte riktigt lägger samma vikt vid denna träning av 
fingersättning som de professionella på syncentralen gör. På syncentralen är 
stämningen ändå vänlig, personalen tar sig tid och försöker planera in nya tider 
för träning. Assistenten tvingas emellanåt göra avvägningar mellan olika 
organisationsprojekt, om barnet ska delta i skolaktiviteter eller komma till 
syncentralen för att träna. De båda organisationsprojekten är inte tillräckligt 
samordnade. Assistenten tycks inte uppleva styrningen så stark att mötet, inom 
syncentralens organisationsprojekt (som kräver att kopplingen mellan 
övningsdatorn på syncentralen och barnet realiseras) prioriteras framför barnets 
och assistentens deltagande i skolans organisationsprojekt. 
Under förmedlingsprocessen uppstår trängsel när många aktiviteter behöver 
utföras mer eller mindre samtidigt. När Benny behövde ändra tiden för 
träningen på syncentralen fick detta bland annat konsekvenser på 
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datateknikerns arbete. Denne utför sina arbetsuppgifter på syncentralen i ett 
särskilt datarum när han inte utför service och installationsarbete i barnens hem 
eller skolor. När Benny, på den nya tiden, ska träna på fingersättning sitter han i 
datarummet. Så när datateknikern ska arbeta är datarummet redan upptaget av 
Benny. För att ändå försöka möjliggöra både för Benny att träna på 
fingersättningen, och för datateknikern att göra sitt jobb, försöker 
anpassningsläraren och datateknikern göra en om- och utflyttning av olika 
datorer och andra apparater94

 

 från datarummet. Detta tar sin tid. Eftersom det 
inte finns några lediga arbetsrum på syncentralen för att placera 
datorutrustningen i, får det träningskök som finns på syncentralen (och som för 
tillfället också var ledigt) utgöra en tillfällig lösning. De förändringar som görs 
innebär att personalen tillfälligt omskapar den fysiska ordningen i den lokala 
ordningsficka som kan speglas i rummets möblering. Situationen visar också på 
att packningsproblem uppkommer till följd av kopplingsrestriktioner.  

Barnet behärskar inte, och kan därmed inte använda datortekniska hjälpmedel 
innan han eller hon har kunskap om dem, och detta utgör en 
kapacitetsrestriktion som behöver övervinnas bland annat via träning på 
syncentralen. För att komma till syncentralen måste Benny och assistenten resa 
från skolan och tillbaka. Syncentralen ligger belägen i sjukhuset i ett annat 
område av staden än där skolan finns. Assistenten kör inte bil, och därför åker 
Benny och han buss. Det innebär en annan kapacitetsrestriktion eftersom Benny 
enbart kan komma till syncentralen när busstiderna möjliggör för honom att 
göra det. I och med att Benny och assistenten åker buss, så förlorar Benny mer 
arbets- och undervisningstid i skolan (på grund av långa förflyttningstider) än 
om de hade åkt bil. Förflyttningskapaciteten påverkar därmed både utfallet av 
den planerade aktiviteten och indirekt även Bennys möjlighet att vara aktiv i 
projektet att lära sig, både i skolan och på syncentralen. En liten försening 
någonstans på vägen kan få stora konsekvenser, dels för den planerade 
aktivitetens genomförande, dels för de övriga deltagarnas möjlighet att 
genomföra andra planerade aktiviteter senare under dagen.  
Trötthet, dåligt humör, ointresse eller ovilja att öva sätter ner barnets kapacitet 
att medverka i förskrivningen på syncentralen och utgör exempel på 
restriktioner. Trots att alla inblandade parter är på plats när mötet väl uppstår 
(och nödvändiga kopplingar sker) råder det stor skillnad i vad de enskilda 
personerna kan få ut av detta. Benny förefaller tycka att det är roligare att skriva 
det han själv vill och undersöker och utforskar datorn i sin egen takt. Det 
framgår att anpassningsläraren är medveten om att Benny förstår sig på datorn 
och hur han ska arbeta med den eftersom hon i diskussionen på slutet menar att 
Benny, trots att han ännu inte behärskade fingersättningen tillfredsställande, 
ändå snart skulle lära sig detta. Hennes beslut innebär att Benny ska få 
datortekniska hjälpmedel förskrivna. För syncentralens personal och dess 
                                         
 
94 I detta exempel handlade det om punkskrivare och en vanlig skrivare för svartskrift. 
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organisationsprojekt medför ett barns måttliga entusiasm inför träningen ett 
hack eller avbrott i processen. Barnets agerande blir en restriktion för 
syncentralens organisationsprojekt – något paradoxalt eftersom barn med 
synnedsättning är en av syncentralens målgrupper. Anpassningsläraren behöver 
kunna lita till sin erfarenhet när barnet ibland inte alls tycks vilja vara med på 
träningarna, utan mest sitter och hänger över datorn. Anpassningsläraren har 
kunskap om hur det brukar vara i sådana situationer, och dessutom känner hon 
Benny väl. Hon vet att han lär sig snabbt, och på sättet han arbetar med datorn 
inser hon att han har förstått datorns strukturella uppbyggnad. Hon vet också 
att han kan använda tangentbordet för att skriva, och även om fingersättningen 
i sig lämnar en del i övrigt att önska, förstår hon att han kommer att kunna 
klara av att använda datorn i skolan. För anpassningsläraren innebär händelser 
av den typ som av situationen illustrerar alltså att avvägningar måste göras. 
Bedömningarna hon gör inom sitt professionella individprojekt kan ställas mot 
de administrativa förutsättningarna för förskrivningen. 
 
Situationen illustrerar flera kapacitetsrestriktioner. De inblandade har olika 
kunskaper om datorer och att deras specifika kompetenser och kunskaper 
påverkar deras förmåga att våga prova och använda datorerna. Det framgår att 
vare sig Benny, assistenten eller anpassningsläraren vet att listan med 
kortkommandon ligger i datorn. Även om de visste detta skulle det dock troligen 
ändå inte hjälpa eftersom det förefaller som om de inte vet hur man kan ta fram 
listan. Vid en av de två undersökta syncentralerna hade personalen, vid 
undersökningens början, inte tillgång till datorer på sina egna rum och använde 
alltså inte själva datortekniska hjälpmedel till vardags,95

Bennys assistents datakunskaper räcker inte riktigt för att han effektivt ska 
kunna hjälpa barnet i hans sökande och övande. Bennys egna kunskaper kring 
hur han ska göra, varför och när han i så fall ska göra detta förefaller vara 
djupare än assistentens och Benny är ändå nybörjare i att använda datortekniska 
hjälpmedel. Assistenten behöver också ha kunskaper om hjälpmedlen för att 
med hjälp av dem kunna hjälpa Benny. Assistenten måste själv våga prova sig 
fram. Datorn kommer att krångla ibland och Benny kommer inte alltid att 
minnas hur det var han skulle göra, och då blir assistenten Bennys länk till ett 
fungerande hjälpmedel. Det kommer att falla på hans lott att kunna lirka med 
barnet och puffa på i lärandet och träningspassen. Benny använder 
kortkommandon på datorn. Assistentens brist på erfarenheter av att använda 
sådana fick en direkt konsekvens på träningstillfället i situationen, när 
konsulenten var försenad. Hade assistenten (eller Benny) haft 
sammanställningen över kortkommandona med sig skulle de ha kunnat börja 
öva trots att konsulenten inte fanns på plats. Även assistentens inställning till det 

 vilket troligen också 
påverkade deras kapacitet att hantera tekniken. 

                                         
 
95 Sekreteraren vid syncentralen hade datorn på sitt rum, men yrkeskategorier som anpassningslärare och 
synpedagoger hade inte det, och använde inte regelbundet datorn i sin yrkesutövning. 
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som ska uppnås via träningen kan utgöra en restriktion. Han hade glömt vilka 
andra saker som var inbokade samma dag och hade inte heller almanackan med 
sig vilket visar kapacitetsrestriktioner som utlöser kopplingsproblem. Dessa får i 
sin tur konsekvenser för såväl datorträning som förmedlingsprocessens 
fortskridande. 
 
Kanske kan situationens utfall förstås genom det faktum att de inblandade 
endast har en viss tid avsatt för det som ska göras. Under just den tiden ska 
speciella kopplingar åstadkommas (mellan individer respektive mellan individer 
och teknik) för att öka kapaciteten hos barnet med synnedsättning. För barnet 
handlar det om att ta sig till syncentralen för att använda datorn, det vill säga 
att överkomma en kopplingsrestriktion för att träna, pröva sig fram och testa. 
För Benny är det inte intressant att det rör sig om en och halv timmes 
schemalagd träningstid under vilken han ska lära sig ett visst pensum. Men för 
konsulenten som har hela arbetsdagen packad med träningstillfällen för andra 
personer med synnedsättning och därmed har en begränsad tid till sitt 
förfogande att lägga på just Benny, blir det av stor vikt att allt flyter på enligt 
planen. Detta visar på betydelsen av packning av olika delprojekt i 
organisationsprojektets kalender. Konsulenten har inrutade dagar och veckor, 
och hans arbete täcker in ett mycket stort geografiskt område. Detta gör att hans 
schema inte tillåter några större ändringar, och han måste få saker och ting 
utförda på den avsatta tiden. För honom är klocktiden viktig. De formella 
organisationernas organisationsprojekt utgör således styrningsrestriktioner för 
skolbarnens tillägnan av datortekniska hjälpmedel i förmedlingsprocessen. 
Även för anpassningsläraren är packningsproblematiken tydlig och hennes dagar 
är inbokade sedan länge. Hon sitter inte med under konsulentens träningar med 
Benny utan har hand om andra patienter då. Men i och med att hon är ansvarig 
för förskrivningen av hjälpmedel till Benny deltar hon under delar av träningen 
för att skaffa sig en uppfattning om utvecklingen, hur han arbetar med datorn, 
hur arbetsställningen ser ut och hur hans fingersättning utvecklas.  
Situationen ger upphov till en mängd reflektioner över Bennys relation till 
syncentralen och till datorträningen. För att förskrivning av datortekniska 
hjälpmedel ska fungera måste ett maskineri av samordnade aktiviteter med bas 
på syncentralen sättas igång. Flera organisationers respektive 
organisationsprojekt ska genomföras och målet är att individen ska stå i 
centrum. Verksamhet kan dock ibland snarare tyckas vara avpassad efter 
organisationens behov av att systematisera sin egen verksamhet, än efter den 
enskildes behov av att få olika delar i sin vardag att gå ihop. För 
anpassningsläraren är samordning en viktig fråga på två plan, både vad gäller 
mellan delprojekten inom syncentralens organisationsprojekt och mellan de 
olika organisationernas olikartade organisationsprojekt. Anpassningsläraren 
försöker skapa en miljö som möjliggör att aktiviteter i flera delprojekt kan pågå 
samtidigt. Benny tycks inte vara lika intresserad av detta. Hans aktiviteter är 
distinkta, där den ena aktiviteten följs av en paus och väntan innan nästa 
påbörjas. Antagligen spelar personernas olika roller, och förväntningar, in. 
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Anpassningsläraren och konsulenten är vuxna med roller som innebär att de ska 
stå för det som organiseras, tidsindelas och bestäms. Benny har en annan roll då 
han dels förväntas vara aktiv vid vissa tillfällen, dels är mottagare (men inte en 
passiv sådan) av syncentralens aktiviteter. Han styr inte över sin tidsplanering. 
Assistenten har kanske den mest diffusa rollen, både vad som förefaller vara 
hans inställning till tid, och vad som ska åstadkommas under mötena och 
träningarna. 
Vid första anblicken kan läsarna av situationen med Benny börja fundera: 
Deltar de inblandade verkligen i samma projekt? Mitt svar på den frågan är: ja, 
men projektet tolkas utifrån deras olika perspektiv. Syncentralens övergripande 
mål är att Benny ska lära sig så mycket om datorn och dess 
användningsområden att han kan arbeta med den i skolan. Gör han det bedöms 
han kunna få ut datortekniska hjälpmedel via syncentralen. Detta är ett 
delprojekt inom syncentralens organisationsprojekt. Detta delprojekt stöts sedan 
mot två typer av individprojekt. Dels är det Bennys individprojekt. Han kan, 
genom sitt uppförande och sina aktiviteter, ta makt över situationen och 
påverkar på detta sätt personalens möjligheter att genomföra sitt 
organisationsprojekt. Till detta kommer personalens egna individprojekt. De är 
yrkesverksamma med anställning på syncentralerna. Trots att de arbetar för att 
realisera delar inom sina övergripande organisationsprojekt, kan de ha sina 
privata uppfattningar om innehållet i förvärvsarbetet som individprojekt. Detta 
kan exempelvis röra vad de önskar få ut av sitt arbete och hur det läggs upp. 
Organisationen har ett mål med verksamheten, men om organisationsprojektet 
uppfylls beror på hur enskilda personers individprojekt realiseras. Ibland 
uppstår symbios mellan de olika projekten, ibland går de isär. De respektive 
individernas ageranden är logiska sedda som individprojekt, men däremot inte 
alltid utifrån organisationsprojektet.  

Avslutande kommentarer  
Situationen visar att personer från olika organisationer deltar och möjliggör att 
möten kan komma till stånd, även under själva förskrivningsdelen av 
förmedlingsprocessen. Situationen beskriver en lång kedja av händelser, där 
många inblandade över tid ska åstadkomma möten (kopplingar) mellan sig och 
även mellan sig och tekniken. 
För att syncentralen ska kunna förskriva datortekniska hjälpmedel till barnet 
måste anpassningsläraren först ha gjort en utredning om barnets behov av 
datortekniska hjälpmedel, och vilken specifik typ av hjälpmedel det i så fall 
skulle röra sig om. Denna utredning, med efterföljande utprovning av 
hjälpmedlen utgör, som jag ser det, ett delprojekt inom syncentralens totala 
övergripande organisationsprojekt som ska realiseras av dess personal. 
Realiseringen av detta delprojekt syftar till att skapa resurser för andra projekt, 
bland annat de tre centrala projekt som presenterades i kapitel 6, men är 
förknippat med restriktioner av olika slag. För att ett barn ska få hjälpmedel ska 
han eller hon behärska fingersättningen på tangentbordet eftersom detta är 
själva grunden för att en person som inte ser ska kunna skriva på ett vanligt 
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tangentbord och använda sig av datorn. För att öva fingersättning på 
syncentralen behöver barnen ta sig från skolan till syncentralen. Det innebär att 
barnet kommer att vara frånvarande från skolundervisningen under den tid de 
är på syncentralen samt reser dit och därifrån. Detta är skuggeffekter av att 
barnet ska lära sig att använda sin kommande datortekniska utrustning – som 
han eller hon får just för att kunna tillgodogöra sig skolundervisningen lättare. 
Den samordnig av eller konkurrens mellan projekten (att lära sig, att bli socialt 
delaktig, att bli självständig) betraktas i denna studie som organisatoriska 
stötestenar. I situationen framkommer dessa stötestenar bland annat när Benny 
och assistenten måste göra avvägningar mellan om de ska vara med i skolan eller 
om de ska komma till syncentralen. 
Detta innebär att delprojektet att lära sig att använda datorn bör ses i relation 
till skolans undervisningsprojekt och till det allmänna centrala projektet att lära 
sig. Skolans övergripande lärprojekt får här ge vika till förmån för syncentralens 
delprojekt i förmedlingsprocessen. Situationen visar alltså på projekt på olika 
nivåer. Situationen visar också på arbetsförhållanden för syncentralens personal 
när syncentralens organisationsprojekt ska realiseras. Till vissa delar är 
personalen beroende av att andra uppfyller sina åtaganden. När assistenten och 
barnet inte dyker upp på den avtalade tiden, får det alltså konsekvenser för 
syncentralens personal vad gäller att planer om dagar, lokalbokningar och 
ändringar och flera personer schemaläggningar. Restriktionsbegreppen kan 
användas för att reda ut hur kopplingar i tidrummet mellan olika personer 
möjliggör lärande (att öka Bennys kapacitet) eller förhindrar detta (om Benny 
uteblir) eller om de professionella inte har tillräcklig kapacitet när kopplingar 
faktiskt kommer till stånd. 

7.3 Situation: Läxläsning 
För att kunna arbeta med sådana datortekniska hjälpmedel som barn med grava 
synnedsättningar använder sig av, till exempel punktdisplay, 
skärmläsningsprogram och talstöd krävs dels kunskap om hur själva datorn 
fungerar dels ingående kunskap om hur de specifika hjälpmedlen fungerar. Barn 
med synnedsättningar behöver praktisk hjälp att hantera sina hjälpmedel såväl i 
skolan som i hemmet. I skolan finns barnens assistenter eller kompanjonlärare, 
och för läxläsningen hemma behöver barnens föräldrar finnas till hands. En 
mamma säger så här i en intervju (2004-05-17) om situationen kring barnens 
läxläsning:  
 

” Ja, för han behöver ju alltid, det är svårt för honom att göra läxor 
själv. För att, om ska läsa en text på datorn, ska man sen svara på frå-
gor, vi kan ögna igenom, vi ser att det står där och det stod ungefär 
där. Men för honom och gå tillbaka i texten, det är jättejobbigt. Då 
måste han ju börja läsa från början och hitta svaret på frågorna. Så 
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att han behöver någon som har en bok och kan följa med och visa 
honom och hjälpa honom.”  
(intervju med Botvids mamma 2004-05-17). 

 
Botvids mamma berättar hur han har svårt att överblicka den information som 
visas på datorskärmen. För att göra sina läxor har barn med synnedsättning i 
många fall flera program öppna samtidigt och växlar mellan dem. Om seende 
barn söker efter information i böcker så kan de ofta bläddra fram och tillbaka i 
böcker för att fina de eftersökta uppgifterna. Barn med grava synnedsättningar 
använder företrädesvis punktskrift för att läsa skriven text. En 
punktskriftsdisplay visar dock i princip endast en halv till en textrad åt gången. 
Det innebär att när barnet läst den aktuella raden, måste de trycka på en knapp 
som gör att displayen byter rad, för att kunna fortsätta läsa nästa rad på 
skärmen. Informationen blir på detta sätt sönderhackad och det blir svårt för 
barnen att skumläsa en text. Konsekvensen blir att det kan vara svårt att skaffa 
sig en överblick över stora textmängder.  
Barnen använder punktskrift för att läsa text och de använder kortkommandon 
för att styra datorns funktioner.96

Förutom att, som alla föräldrar, finnas till hands för att stötta, hjälpa till med 
läxläsning i allmänhet, hjälper föräldrar till barn med grava synnedsättningar 
även till med det konkreta handhavandet av tekniken i form av navigering på 
datorskärmen. En mamma säger att barnet ropar för att få hjälp med läxan 
därför att: ”…han har svårt och hitta vilken rad ibland och så där han är på” 
(intrevju med Bertils mamma 2004-05-26). En annan mamma säger: ”Vi måste 
alltid leda henne.” (intervju med Beatas mamma 2004-05-27), och menar att 
hon eller hennes man alltid måste finnas till hands och vara med när barnet ska 
göra läxor. Detta upplevs som ett problem och innebär en kopplingsrestriktion. 
Barnets läxläsning upptar därmed en vuxens tid och engagemang.  

 För den som är van att navigera på skärmen 
med hjälp av datorns mus kan det vara svårt att enbart arbeta med hjälp av 
kortkommandon. Föräldrarna är inte vana att arbeta på det sättet och kan ofta 
inte kortkommandona, vilket medför svårigheter när de ska hjälpa sina barn. 
Trots dessa kapacitetsrestriktioner är föräldrarna ändå tvungna att försöka 
hjälpa till när barnen ska göra sina läxor. Föräldrarna i materialet upplever att 
de inte är den resurs, eller har de resurser, som krävs för att de ska kunna stödja 
barnet vad gäller läxläsningen. De har lättare att hjälpa sina andra barn med 
läxorna för de kan ju läsa i deras böcker, och de upplever inte att det är svårt att 
bläddra fram och tillbaka i dem för att visa på hur man på detta sätt kan leta 
efter svar på frågor.  

I hemmen tillbringar barnen sin fritid, umgås med familjen och kamrater, läser 
läxor, gör annat eller ingenting särskilt. Tid för andhämtning kan vara en 
förutsättning för att barnen ska klara av sina dagar. Såväl barnen själva som 
deras assistenter talar i intervjuer om att barnen är trötta efter en dags arbete i 
                                         
 
96 Jämför Benny på syncentralen i den förra situationen (7.2). 
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skolan. Detta framkommer också vid samtalen med föräldrarna. De flesta barn i 
den svenska skolan har läxor, men för barn med synnedsättning tar läxorna 
oftast längre tid att utföra än för många seende barn. De intervjuade föräldrarna 
säger att det kan vara svårt att räcka till när läxläsningen ska passas ihop med 
den övriga familjens tider och schema för kvällsaktiviteter. Föräldrarna måste 
till exempel både ha tid att läsa läxor med barnet med synnedsättning och med 
familjens andra barn (intervju med Benjamins föräldrar 2004-06-02). Detta 
torde innebära att val måste göras angående hur barnens fritid ska användas. På 
samma sätt måste också föräldrarna välja mellan olika aktiviteter och projekt 
när de ska stödja och stötta barnen i deras läxläsning. Detta får konsekvenser 
för föräldrarnas möjlighet att utöva egna fritidsaktiviteter. Detta får också 
effekter med avseende på vid vilken tidpunkt på kvällen andra aktiviteter kan 
utföras. 
Ett föräldrapar tar upp en fundering kring att barnet vill vara ute och umgås 
med sina kompisar. För föräldrarna kan detta innebära avvägningar för att dels 
tillgodose barnets behov av att umgås och ha sociala kontakter med sina 
kompisar, dels behovet att sköta skolarbetet och göra sina läxor. Det är viktigt 
att barnen kan hänga med i skolarbetet men det är också viktigt att barnen lär 
sig att bli socialt delaktiga och övar sin självständighet. För föräldrarna kan 
detta leda till att avvägningar måste göras mellan långsiktiga och kortsiktiga 
måluppfyllelser samt mellan de tre centrala projekten i förmedlingsprocessen. 
Föräldrarna måste göra avvägningar om när de ska stödja projektet att lära sig 
genom att stödja barnet i dess läxläsning, och när de istället ska stödja barnet i 
dess strävan och ambition att skaffa sig kompisar, och att bli socialt delaktig 
och självständig (intervju med Benjamins föräldrar 2004-06-02). 
 
I hemmet ska barnens dator ha en plats och att hitta någonstans att placera 
datorn kan vara nog så svårt. För barn som har grav synnedsättning 
rekommenderas många gånger en ergonomiskt utrustad arbetsplats, vilket 
kanske inte alltid är möjligt att få plats med. Barnets synnedsättning medför på 
det sättet att fysiska kapacitetsrestriktioner i hemmet gör sig gällande: 
konkurrens om utrymmet mellan datortekniska hjälpmedel och andra saker som 
familjen önskar ha tillgängliga. 
Trots den tid som föräldrarna måste lägga på att vara behjälpliga med 
överblicksnavigeringen vid barnens läxläsning är inte föräldrarna särskilt insatta 
i sina barns datortekniska hjälpmedel. Det förefaller också som om det är 
barnen själva som många gånger pratar med datateknikerna från syncentralen. 
Kanske är detta avhängigt att barnen själva måste ta ansvar för att de lär sig sin 
utrustning genom till exempel att försöka hitta lösningar när datorn krånglar 
eller de olika hjälpmedelsanpassningarna är osynkroniserade. I detta fall stöds 
projektet att lära sig av projektet att klara sig. Detta relaterar till de strategier 
barnen och föräldrarna utvecklar för att klara av vardagen, samt till de problem 
som kan tänkas uppstå genom att barnen är beroende av datortekniska 
hjälpmedel. En av föräldrarna beskriver situationen kring barnets datortekniska 
hjälpmedel så här:  
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”Och när det gällde hans hjälpmedel, datorer och sånt där, det är inte jag så 
insatt i då. Men det finns ju en ansvarig på syncentralen. (Hmhm) Och Botvid 
får ju kontakta honom. Nu vet jag att Botvid prata om att han skulle ringa för 
att han tycker att han hans dator är gammal och skruttig nu och behöver bytas 
ut. Så vet jag inte hur det går med det. I skolan har han fått ny dator, där har 
dom bytt. Och nu när han börja högstadiet så fick han en sån här … vad heter 
dom här, mobil … som man kan ta med sig, [Bärbar? intervjuaren] Ja bärbar! 
För att dom är ju inte så där stationära nu, som dom var tidigare, (neej) utan 
dom flyttar på sig. (jaa) Då kan han ta med sig sin dator. (Ja, precis) Ja.  
(intervju med Botvids mamma 2004-05-17). 

Botvids mamma säger dessutom att hon inte är så insatt i det datortekniska, och 
att hon inte har varit drivande för att sonen ska få datortekniska hjälpmedel, 
utan tycker att ”syncentralen dom har skött det där, dom vet vad han behöver 
och så.” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17). Det förefaller alltså vara 
viktigt att relatera datorn till föräldrarnas möjligheter och ambition att förstå 
och utnyttja tekniken. Det tycks föreligga betydande kapacitetsrestriktioner från 
föräldrarnas sida kring huruvida de har tid (eller ork) att sätta sig i vad barnens 
datortekniska utrustning innebär, vad den kan göra och inte, och hur man på 
bästa sätt ska handha den. 
Som tidigare konstaterats kan seende datoranvändare ofta stå sig slätt när det 
gäller att hjälpa till när det uppstår problem med hjälpmedlen i skolan eller 
hemma. Det innebär till exempel att lärarnas och föräldrarnas bristande 
kunskap i detta avseende utgör kapacitetsrestriktioner både för dem själva och 
för barnet. Anpassningarna och systemet kräver en form av förståelse för hela 
strukturen, för att kunna förstå skillnaderna i till exempel om det öppna fönstret 
är en meny eller en dialogruta, och vad det är för skillnad mellan en meny och 
en lista (intervju datautbildare 2000-06-22). 
Av materialet framgår också att datorteknikerna på syncentralerna själva anser 
att de erbjuder för litet utbildning såväl till de enskilda barnen som till 
assistenter/kompanjonlärare och föräldrar. Detta innebär kapacitetsrestriktioner 
som på ett eller annat sätt ska övervinnas för att den datortekniska utrustningen 
ska kunna fungera som en resurs, och ett hjälpmedel i ordets rätta bemärkelse, 
och inte som en restriktion när de tre centrala projektet ska realiseras.  

Avslutande kommentarer  
För att barnen ska kunna använda sina datortekniska hjälpmedel krävs att de 
dels lär sig förstå hur datorn är uppbyggd, dels att de lär sig sina 
hjälpmedelsprogram. Möjligheterna till överblick och orientering på 
datorskärmen och i det hanterade materialet upplevs som ett problem av 
föräldrarna när de måste bistå barnen vid läxläsning. Trots föräldrarnas ringa 
kunskaper om hjälpmedelsprogrammen försöker de ändå hjälpa till. Detta kan 
dock ta mycket resurser i anspråk – tid och utrymme – och påverkar den övriga 
familjens möjligheter att genomföra andra projekt. De organisatoriska 
stötestenar, som avvägningarna mellan de olika projekten utgör, påverkar 
familjens möjligheter att fritt förfoga över sin tid och vardagens innehåll. För att 
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bättre kunna stötta föräldrarna i den del av förmedlingsprocessen som faller på 
dem, bör föräldrarnas kunskaper om barnens datorer och hjälpmedelsprogram 
stärkas. 
Det finns alltså kapacitetsrestriktioner i samband med att barnen ska göra sina 
läxor i hemmet som handlar om att föräldrarna inte kan tillräckligt mycket om 
de tekniska hjälpmedlen. Det finns också kapacitetsrestriktioner hos barnen som 
kanske inte har lärt sig tillräckligt mycket om hjälpmedlen för att själva 
behärska användningen av dem. Även hemmets rumsliga storlek och utformning 
kan utgöra en kapacitetsrestriktion på grund av att det kan vara svårt att få 
plats med barnets dator och datortekniska hjälpmedel.  

7.4  Situation: Koppla ner datorn eller vara med kompisarna? 
Följande situation illustrerar hur de professionellas vilja och ambition att barnet 
ska lära sig att hantera sin datortekniska utrustning i skolan (projektet att lära 
sig) påverkar barnets behov av att umgås med sina klasskamrater (projektet att 
bli socialt delaktig). 
I utdraget ur intervjun (2002-10-14) nedan samtalar en kompanjonlärare (Sofia) 
och jag (I) om vad som hände när en lektion var slut och rasten började.   
 

I             Ja, och sen är ju dom ute … (På nolltid, javisst) smäller ihop 
tre böcker och  så… 

Sofia Medan han har sitt lilla bestyr kan man säga. (Jaa!) Javisst. 
Och det är också det här sociala, det gör ju att han kommer ju 
liksom steget efter dom andra. (Hmhm) På det sättet. (Ja) Både 
till maten och till rasterna och lite så. Så då ibland känner jag, 
jamen stick nu liksom, försvinn! Men då, ja ibland tycker han 
det är kul och fixa litet med det där och känna. (jaa) Men det 
är också bra att han lär sig rutinerna. (Jaa) Så det är liksom 
också avvägningar så. (jaa) Så det gäller, behöva börja lite tidi-
gare med honom och komma ihåg att liksom försöka hinna 
där. Innan dom andra börjar litegrann, men då är man ju … 
ah, liksom avvägning. (jaa) Hur mycke tid är det, där och 
skriva ut. Visst det gör vi ibland på lektionstid, och det står 
dom ju ut med dom andra. Det går ju rätt snabbt men det 
smattrar ju på rätt duktigt. (jaa!) Så helst vill man ju skriva ut 
när det inte är nån lektion [assistenten pratar om en speciell 
skrivare som skriver ut papper med punktskrift – och som 
låter väldigt mycket när den gör det - min kommentar]. 

I Men det har aldrig varit nåt tal om liksom huv eller det …  
 Och det kanske inte tar bort … det ljudet heller  
Sofia Nej, det är ju inte så mycket per dag ändå alltså, så det brukar 

lösa sig tycker man. (Jaa)  
 Men det vet jag att det finns nog dämpande grejer där om 

man…  
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I Och som sagt, om den … jaa. Hur mycke den gör till eller 
från, det …  

Sofia Nej, för det är just det här sociala för hans del att han missar 
litet av det. I och med att han är kvar och styr litet.  

I Går han ensam och äter då, ensam …  
Sofia Neej. Där är alltid nån vuxen med. Alltså som hjälper honom 

runt maten. (Ja ja!) För han kan inte se vad det är för mat, så 
man måste liksom gå bredvid och tala om vad det är för mat 
och så.  

I Och det är nån av lärarna?  
Sofia Ja, jag är oftast eller nån annan lärare. (Ja, okej)  
 Men sen så försöker vi få honom och sätta sig vid kamraterna, 

så han sitter ihop med klasskamrater. Men ibland så, om det 
har tagit litet tid för honom så är en del nästan färdiga när han 
kommer. (jaa) Och han älskar ju och prata med vuxna, så han 
vill ju helst sitta med vuxna. Så ibland känner man sig som en 
liten skurk när man säger, här sitter dina kompisar nu. Fast 
man ser att dom är nästan färdiga med maten. (Ja) Och då 
vän-tar inte dom på honom, så snälla är dom inte. (Nej) Utan 
då får han sitta själv. Och då vet man, ja då blir det att han 
sitter själv. Jamen, då är det roligare att han sitter med mig 
och kä-kar. (Hmhm) Eller med oss vuxna. (hm) Jaa. Och det 
är också avvägningar man får ta då.   

 
Barn med grav synnedsättning får datortekniska hjälpmedel förskrivna för att de 
ska kunna ta del av skolundervisningen på lika villkor som seende barn. För att 
tekniken ska kunna tas i bruk måste barnet kunna hantera tekniken genom att 
till exempel själv kunna trycka på knappar, stänga av, spara dokument, sätta i 
sladdar och växla mellan dokument. Om detta fungerar kan datorn utgöra en 
resurs för barnet. Materialet visar att det är en lång process för de inblandade 
att lära sig det.  
I situationen framgår att barnets vilja att lära sig mer om sitt eget datortekniska 
hjälpmedel jämte till exempel punktskrivare (stödjer projektet att lära sig) får 
konsekvenser för barnets möjligheter att umgås med klasskamrater på rasten 
(projektet att bli socialt delaktig). Utifrån de tidsgeografiska begreppen resurs 
och restriktion diskuteras bland annat hur undervisningens uppläggning 
påverkar barnets möjligheter att använda sina datortekniska hjälpmedel samt 
vilka konsekvenser detta får för barnets och skolans stödpersons möjligheter att 
samtidigt stödja flera projekt i förmedlingsprocessen. 
Många barn med grav synnedsättning saknar kamrater i skolan.97

                                         
 
97 För en utförligare diskussion om social delaktighet hänvisas bland annat till Janson (1996), Söderqvist  
Dunkers (2006), Granlund m fl (2003). I denna avhandling poängteras vikten av att de ingående 

 I situationen 
framgår bland annat hur barnet och kompanjonläraren från olika håll och på 
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olika sätt försöker möjliggöra för barnet att umgås med klasskamraterna. 
Seende barn kan vid lektionens slut och rastens början snabbt slå ihop sina 
böcker, ta pennan och nästan vara ute ur klassrummet innan rastsignalen ens 
har klingat klart. Att lämna ett klassrums lokala ordningsficka för att ta rast och 
att efter rasten träda in i ett annat klassrums lokala ordningsficka bereder dem 
inga problem. De har överblick över ordningarna. För ett barn med grav 
synnedsättning har klassrummens ordning och kopplingarna till skolmaterialet 
och hjälpmedlen i de lokala ordningsfickorna som klassrummen utgör 
annorlunda karaktär. För barnet som använder datortekniska hjälpmedel tar det 
betydligt längre tid att bli klar för rast. Han eller hon ska spara dokument, 
släcka ner och stänga av datorn, få ordning på sladdar, kontakter, disketter eller 
USB-minnen, lasta detta på en vagn och rulla iväg med vagnen till det rum nästa 
lektion ska vara i. Det finns alltså en ytterligare nivå av ordning som de måste 
upprätthålla innan rasten för att nästa lektion ska kunna bli möjlig att följa. 
För att ha en chans att ta sig in i skolans kamratkultur (Janson 1996) och vara 
delaktig i klasskamraternas samtal på rasten måste barnet alltså vara närvarande 
när och där det sociala samspelet utanför lektionstid sker. För att barnen med 
synnedsättning ska hinna ut med kompisarna är det viktigt att de redan innan 
rastens början har hunnit plocka ihop sina saker och därmed också förberett sig 
för ordningen på nästa lektion. Vikten av att tid och plats tas med i analyser av 
vardagen illustreras på ett tydligt sätt av detta förhållande. 
Av situationen framgår att kompanjonläraren känner sig tvingad att ta beslut 
om att antingen skicka barnet till ett bord som hon vet kommer att vara tomt 
eftersom klasskamraterna snart har ätit färdigt och lämnat matsalen eller att låta 
barnet sitta med de vuxna. För kompanjonlärarens del handlar avvägningen om 
att antingen låta barnet sitta och äta sin lunch ensam eller att låta honom äta i 
ett socialt sammanhang tillsammans med henne och skolans andra vuxna. Både 
syncentralen och skolan ska stödja barnens sociala delaktighet. Forskning visar 
alltså att barn med synnedsättningar ofta är ensamma i skolan98

I intervjuutdraget tydliggörs effekterna av hur ambitionen att klara sig själv till 
exempel vid lunchen (projektet att bli självständig) innebär att barnet måste 
träna sig på detta. Projektet att lära sig kan då realiseras genom att 
kompanjonläraren äter lunch tillsammans med barnet och att de gemensamt 
tränar (att lära sig) så att barnet över tid får en sådan säkerhet att han behärskar 
momenten i skolmatsalen och klarar det på egen hand. Situationen illustrerar 
också hur innebörden i projektet att lära sig varierar utifrån vad barnet ska lära 
sig. Det tycks alltså uppkomma konflikter dels mellan vilka projekt som ska 

 och därför kan 
man argumentera för att det för dessa barn skulle vara än mer angeläget att det i 
skolans regi skulle ges möjlighet till social delaktighet. Detta projekt kan dock 
konkurreras ut av projektet att lära sig de datortekniska hjälpmedlen. Att stödja 
det ena projektet ger upphov till skuggeffekter för det andra projektet.  

                                                                                                                               
 
projektens ibland motsatta förutsättningar och möjligheter att bedrivas, måste beaktas för att möjliggöra 
för barnen att vara delaktiga på lika villkor. 
98 Se även här Janson (1996), Söderqvist  Dunkers (2006), Granlund m fl (2003). 
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stödjas, dels inom projekten, med avseende på vilken typ av aktiviteter projektet 
åsyftar. Projektet att lära sig kan innebära att barnet ska lära sig att handskas 
med sina tekniska hjälpmedel, men också att barnet lär sig att bli socialt delaktig 
liksom att lära sig behärska skolämnena.  
Situationen fångar dels kopplingar mellan barnet och stödpersonen i skolan, dels 
hur skolans styrning av klassens utnyttjande av tidrummet bestämmer ramarna 
för vilka hjälpmedel barnet kan utnyttja för att ha samma villkor för social 
samvaro som de andra barnen i klassen. Där framgår att såväl barnet som 
kompanjonläraren vid olika tillfällen försöker koppla ihop barnet med 
klasskamraterna. På rasten ser barnet ut att vara mer aktivt, medan det snarare 
är kompanjonläraren som manar på barnet att vara tillsammans med 
kamraterna i matsalen (projektet att bli socialt delaktig). 
Förutom den nära kopplingen till stödpersonerna i skolan under lektionstid är 
alltså barnet också kopplat till denna person på raster. Vid andra tillfällen är 
barnet nära kopplat till social interaktion med klasskamraterna, till exempel på 
väg till och från gymnastiklektionerna.99

                                         
 
99 Ett exempel är när assistent Sonny diskuterar vad han som assistent ska och inte ska göra på 
lektionerna. Han reflekterar bland annat kring vilken hans uppgift egentligen ska vara på 
hemkunskapslektionen, där han menar att det är lätt hänt att man som assistent tar över och själv vispar 
och väger istället för att barnet gör detta tillsammans med sina klasskamrater (intervju med Sonny 2004-
04-20). Assistent Sonny menar att man som assistent både får tänka på att inte själv gå in i rollen som 
fixare, och att man också måste hålla emot från barnets tryck på att assistenten ska fixa och ordna 
saker. Stefan, en annan assistent (intervju med Stefan 2004-04-28) resonerar kring hur han försöker 
möjliggöra och skapa utrymme för barnet att koppla ihop sig med klasskamrater på väg till 
gymnastiklektionen och därpå följande lunch. Stefan har, som också beskrivits tidigare, tillsammans med 
gymnastikläraren på skolan, tagit ett aktivt steg för att stärka barnet med synedsättnings möjligheter att 
överkomma kopplingsrestriktioner genom att komma överens om att eleven inte ska ha assistenten med 
sig på gymnastiklektionen. I den mån som barnet behöver hjälp är det antingen gymnastikläraren själv 
eller en av honom utsedd elev som ska hjälpa till. För att ytterligare förstärka barnets 
självständighetsskapande arbete arrangerade assistenten också kopplingar mellan barnet och 
klasskamraterna. Genom att skapa kontaktytor möjliggörs således samtal och interaktion mellan barnen 
under andra premisser än när assistenten är med. 

 Detta kan ses som en speciell ordning i 
skolans lokala ordningsficka under de år barnet med synnedsättning går där. 
Stödpersonen i skolan och eleven arbetar ofta så tätt tillsammans (starka 
kopplingar) att det krävs en genomtänkt strategi från stödpersonens sida att 
frikoppla barnet för att därigenom möjliggöra att barnet får tillfälle till 
kontakter med sina klasskompisar och bli socialt delaktig och självständig. En 
sådan strategi kan behövas för att barnet ska kunna bryta sig in i en annan lokal 
ordning eller att barnet och stödpersonen i skolan ska kunna skapa en ordning 
som passar bättre för barnet än den tidigare rådande. Barnet är alltså ofta 
kopplat till stödpersonen på skolan, och denna koppling förorsakar att barnet 
inte är fritt att koppla sig med andra. Den nära kopplingen kan också hindra 
barnet att lära sig någonting eller att pröva saker och ting på egen hand. Om 
stödpersonen finns till hands kan det falla sig naturligt att fråga om svaret eller 
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att be stödpersonen att utföra uppgiften istället för att rådbråka sin egen hjärna 
och lösa uppgiften på egen hand.100

Men stödpersonen på skolan kan också uppleva att kopplingen till barnet utgör 
en restriktion i hans eller hennes eget arbete. I dennes arbete ingår, förutom att 
assistera barnet i göromål och aktiviteter och situationer som barnet inte kan 
klara av (och att stärka barnet att på sikt kunna klara av det själv), också att 
anpassa klass- eller ämneslärarnas undervisningsmaterial (stöd till projektet att 
lära sig). I materialet syns detta bland annat när kompanjonläraren Sofia 
(intervju 2002-10-14) talar om att det gäller att försöka utnyttja rasterna för att 
omvandla undervisningsmaterialet till nästa lektion. En av anledningarna till 
denna tidsnöd är att många lärare sent lämnar in det undervisningsmaterial som 
ska omvandlas. Stödpersonerna på skolan säger att de vill ha en vecka på sig för 
att sköta omvandlingen och för att kunna planera sitt arbete, men det förefaller 
som detta sker i undantagsfall. Sonja, Bodils stödperson

  

101

 

 i skolan, berättar 
bland annat att vissa lärare på skolan i sista minuten innan ett prov börjar kan 
säga:  ”Oj!  Det var visst bilder här!” (intervju med Sonja 2002-10-18). Sonja 
menar att det vid sådana tillfällen krävs förmåga till improvisation (intervju med 
Sonja 2002-10-18). Detta tar dock tid och kräver manöverutrymme för 
stödpersonerna på skolan. Detta utrymme saknas dock ofta vilket innebär 
tidspress på stödpersonen på skolan. Tidspressen resulterar bland annat i att 
stödpersonerna på skolan inte, i den utsträckning de skulle vilja, hinner skapa 
förutsättningar för social interaktion mellan eleverna till exempel på raster (det 
vill säga att stödja projektet att bli social delaktig). Utifrån resurs- och 
restriktionsbegreppen kan också argumenteras för att stödpersonen kan uppleva 
kopplingen till barnet som en restriktion, som på ett sätt hindrar kollegial 
samvaro mellan stödpersonen och de andra professionellt verksamma på skolan. 
Det framgår därmed att det inte enbart är barnet som är kopplat till 
stödpersonen på skolan, utan den omvända kopplingen också gäller. 

Barnens inlärnings- och träningsarbete med hjälpmedlen utförs till stor del under 
skoldagen och på lektionstid. Detta gäller oavsett om barnet befinner sig i 
klassrummet under pågående lektion, eller om barnet tillsammans med sin 
assistent åkt till syncentralen för att exempelvis träna fingersättning. För att göra 
detta måste tid dock frigöras. I ökande utsträckning finns datorer på skolorna 
som utgör resurser till alla elever, och kanske finns det också en dataansvarig 
(också en resurs). I och med att de datortekniska hjälpmedlen för barn med 
synnedsättningar ofta är utrustade med komplicerade anpassningar så är det få 
utomstående som kan programmen och vet hur man ska göra när det krånglar. 
Barnet självt förutsätts efter hand lära sig sina egna hjälpmedel. Stödpersonen 

                                         
 
100 Se även Granlund m fl (2003) som för ett resonemang om att assistenter genom sin blotta närvaro 
inverkar, i såväl positiv som negativ riktning, på barns möjligheter till tillgänglighet, autonomi och 
delaktighet. 
101 På den skola Bodil gick på när intervjun genomfördes. 
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har lite utbildning på detta, men är den person som oftast (tillsammans med 
barnet) försöker lösa uppkomna problem. För att stödpersonerna ska kunna bli 
bättre på handhavandet av datorn måste de också få utrymme och tid att sitta 
och testa, försöka och prova sig fram. Under skoldagen använder dock barnet 
sin dator vilket innebär en kopplingsrestriktion mellan barnet och datorn och 
därför kan inte stödpersonen öva på datorn. Tiden som finns tillgänglig för att 
till fullo göra datorn till en resurs är alltså knapp. Denna knappa tid ska också 
delas med andra projekt i förmedlingsprocessen. Att lära sig att hitta och 
fungera väl i skolmatsalen är ett sådant. Situationen visar hur den tiden för att 
bli självständig minskas av den tid som barnet kanske vill lägga på att lära sig 
datorn. 

Avslutande kommentarer  
Personerna i situationen brottas med frågan om hur restriktioner ska kunna 
omvandlas så att de utgör resurser för den enskilde eleven eller för hela klassen. 
De tre centrala projekten och dessas tidsmässiga ordningar i rummet kolliderar 
och konkurrerar med varandra. Projekten ska föra individen framåt i 
förmedlingsprocessen men de förorsakar också problem. Analysen grundas alltså 
på avvägningar och kopplingar som rör vilka projekt som ska dominera över 
andra samt hur samspelet mellan stödpersonen och barnet gestaltar sig i skolan. 
Sådan konkurrens mellan projekt benämns i denna studie organisatoriska 
stötestenar.  
Situationen handlar dels om att stödpersonerna i skolan ofta tvingas göra 
avvägningar mellan att lösa uppkomna problem med en gång eller att försöka 
anlägga ett längre tidsperspektiv, dels om samspel och kopplingar mellan 
stödpersonen och barnet. Såväl i den refererade situationen som i övrigt 
materialet framgår stödpersonernas reflekterande hållning till hur de på bästa 
möjliga sätt ska försöka balansera mellan de aktiviteter som de anser borde 
utföras, och som de tar på sig att försöka lösa. Med andra ord: de reflekterar 
över hur de på bästa möjliga sätt, i samspel med andra, kan genomföra de olika 
delprojekt som tillsammans bygger upp förmedlingen av datortekniska 
hjälpmedel. Men vad händer om ett barn inte har en reflekterande assistent eller 
kompanjonlärare?  Hur tas barnens intressen tillvara då? Hur ser deras vardag i 
skolan ut om assistenten/kompanjonläraren inte gör sådana avvägningar som 
ofta behöver göras? Vad gäller schemaläggningen på skolan och fördelning av 
klassrum ska detta passa in i skolans organisationsprojekt. Detta rår inte det 
individuella barnet eller stödpersonen över. Därför kan man säga att 
schemaläggningen och fördelningen över klassrum i skolan fungerar som en 
styrningsrestriktion för barnet och stödpersonen i skolan.  

7.5 Situation: Teknikens placering i klassrummet 
Följande situation baseras på mina fältanteckningar hösten 2002 förda i 
samband med ett skolbesök som anpassningsläraren på en syncentral gjorde. 
Anpassningsläraren hade vid tidigare tillfällen varit på skolan för att, utifrån 
barnets synförmåga och förutsättningar, bland annat ge barnets stödperson råd 
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om belysning samt placering av möbler. Målet med sådana besök är att skapa 
förutsättningar för att barnet ska kunna använda sina synrester och sina 
tekniska hjälpmedel, för att tillgodogöra sig undervisningen på bästa möjliga 
sätt. Den nedan beskrivna situationen handlar om vad som hände när 
anpassningsläraren kom på uppföljningsbesök. 
 
Anpassningsläraren på syncentralen ska göra ett skolbesök på Beatas skola för 
att titta på hur hennes arbetssituation och arbetsställning ser ut  när skolan har 
varit igång några veckor. Beata har precis börjat i första klass. I bilen på väg till 
skolan berättar anpassningsläraren för mig att Beata kan läsa svartskrift, men 
att hon håller pappret eller boken väldigt nära ansikte för att kunna se. Hon 
använder endast det ena ögat när hon läser eller tittar på bilder. 
Anpassningsläraren från syncentralen säger att Beata är en vaken, pigg och 
omedelbar liten tjej som bland annat tycker mycket om att rita. 
 
Vid skolan går vi till Beatas klassrum. Framme vid fönstret, snett rakt fram från 
dörren finns Beatas arbetsområde. Hon har fler än en plats att sitta och arbeta 
vid, och placeringen styrs utifrån vad hon arbetar med och vilka tekniska 
hjälpmedel som hon behöver använda sig av. Precis som de andra barnen i 
klassen har Beata en skriv- och läsplats, som består av ett vanligt bord och stol. 
När Beata sitter och arbetar vid denna sitter hon vänd mot den övriga klassen. 
Förutom detta bord har Beata också ytterligare en arbetsplats, som används när 
hon arbetar med sin CCTV och sin punktbräda.  En CCTV är en relativt stor 
apparat som Beata och hennes stödperson på skolan använder för att kunna 
förstora text och bilder så att texten och bilderna blir tillräckligt stora för att 
Beata ska kunna se och använda sig av dem. I en CCTV kan boksidans 
bakgrundsfärger och inställningar anpassas så att de passar Beatas ögon. 
Punktbrädan är en betydligt mindre apparat, och denna används för att Beata 
ska öva sig på att skriva punktskrift. När Beata arbetar med sin CCTV eller sin 
punktbräda sitter hon placerad rakt nedanför fönstren i klassrummet och denna 
placering innebär att hon sitter med ryggen mot övriga klassen.  
 
Det förefaller vara så att möbleringen i klassrummet har ändrats sedan 
anpassningsläraren senast var på besök i skolan. Anpassningsläraren noterar att 
gardinerna vid förra besöket var fördragna. Vid detta besök är gardinerna 
däremot isärdragna, vilket resulterar i att mycket ljus strömmar in i rummet och, 
givet placeringen av Beatas arbetsplatser, också faller in direkt mot Beatas 
arbetsytor. Anpassningsläraren menar att det inte alls är bra att Beata sitter vänd 
mot fönstret när hon ska arbeta med CCTV:n. ”Jag kommer precis från en 
ljuskonferens” menar anpassningsläraren. Hon säger att ljuset från fönstret 
strömmar rakt in i Beatas ögon vilket rimligen stör henne och försvårar hennes 
arbetssituation. Anpassningsläraren föreslår att förändringar av placeringen av 
arbetsytorna ska göras. Hon menar att Beata antingen kan sitta kvar som hon 
gör, men att persiennerna isåfall måste fällas ner eller att gardinerna måste dras 
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för. Helst ser anpassningsläraren dock att placeringen av Beatas arbetsytor helt 
ska förändras.  
 
När anpassningsläraren studerar klassrummet noggrannare noterar hon att 
ytterligare en sak förändrats sedan hon senast var i klassrummet. Vid det här 
återgivna besöket, visar det sig finnas en sorts vikvägg i klassrummet. Denna 
vikvägg kan antingen användas för att dela av det stora klassrummet i två 
mindre, eller, om den bara dras ut en liten bit, användas till att göra en liten 
väggstump som skärmar av en liten del av det stora rummet. Vid 
anpassningslärarens förra besök i skolan var denna vägg helt inskjuten, och jag 
får uppfattningen att anpassningsläraren och stödpersonen då helt enkelt inte 
alls pratade om möjligheten att eventuellt dra ut denna vägg. När 
anpassningsläraren denna gång kommer på besök är vikväggen utdragen en bit – 
som en sorts permanent halvvägg, och anpassningsläraren menar att man skulle 
kunna placera Beata så att hon sitter vänd mot denna väggyta istället för att sitta 
vänd mot fönstret. En placering mot vikväggen skulle innebära att ljuset faller in 
från Beatas vänstra sida istället för, som nu, rakt framifrån. Beata är högerhänt, 
och i och med att hon fortfarande använder sin syn en del, så är infallande ljus 
från vänster också lämpligt då hon därmed inte skuggar sitt arbete. Dessutom 
menar anpassningsläraren att placeringen vid vikväggen är att föredra på 
ytterligare ett sätt, då den innebär att hon har sina klasskamrater vid sidan om 
sig – och inte som fallet är nu, bakom sin rygg. 
 
Senare under besöket frågar anpassningsläraren stödpersonen hur 
omgivningarna i skolan fungerar för barnet, och om Beata till exempel springer 
på mycket saker. Stödpersonen menar att allt fungerar bra på skolan. 
Anpassningsläraren påpekar dock att det vore bra om man till exempel satte upp 
fler teckningar på ytterdörrarna. Dessa är av glas, och anpassningsläraren menar 
att man med teckningarnas hjälp skulle kunna göra så att det dels blev mer 
ljusavskärmande. Teckningarna skulle också göra så att det blev mer kontraster 
för Beata att se och uppmärksamma, vilket ytterligare skulle kunna förbättra 
hennes möjligheter att orientera sig och klara sig själv i skolkorridorerna. 
I syncentralernas uppdrag att förskriva datortekniska hjälpmedel till barn med 
synnedsättningar ingår att personalen också ska göra uppföljningar av hur 
hjälpmedlen fungerar i barnets vardag. Anpassningsläraren åker därför till 
skolan för att förvissa sig om att den tekniska utrustningen fungerar som den 
ska, och på samma gång skaffar hon sig en uppfattning om barnets allmänna 
situation på skolan. 
I situationen beskrivs hur barnet sitter med ryggen mot sina kamrater, och är 
placerad så att ljuset från fönstren kan strömma in och blända henne vilket 
försvårar arbetet med de tekniska hjälpmedlen. I början av datorintroduktionen 
för elever med synnedsättning satt barnen ofta bakom en stor och omfångsrik 
teknisk utrustning. Barnen blev på så sätt, även om de befann sig i samma 
klassrum, rent fysiskt avskärmade från den övriga klassen och en fysiskt 
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separerad lokal ordningsficka etablerades. Den tekniska utvecklingen har 
medfört att datorn och den nödvändiga kringutrustningen kräver mindre 
utrymme. Detta har inneburit ändrade förutsättningar för barnens och teknikens 
placering.  
Yngre datoranvändare använder för det mesta stationära datorer. Personalen på 
syncentralen anser att de stationära datorerna erbjuder en ergonomiskt bättre 
arbetsställning. Deras erfarenhet av barns användning av datortekniska 
hjälpmedel visar också att stationära datorer är mer hållbara än de bärbara. I 
lägre åldrar äger också undervisningen företrädesvis rum i ett och samma 
klassrum och detta medger användandet av stationära datorer.102

När undersökningen genomfördes började barnen använda bärbara datorer när 
de började år 6 eller 7 i skolan. Bärbara datorer skulle i teorin kunna innebära 
att barnens placering i klassrummet skulle kunna vara friare. Materialet visar att 
så dock inte var fallet. Batterikapaciteten på de bärbara datorerna räckte inte till 
för att driva datorn med tillhörande hjälpmedel under en hel lektionstimme. 
Detta medförde att barnen, trots bärbara datorer, ändå ofta satt nära eluttagen, 
ofta långt bak i klassrummen. En av eleverna säger i undersökningen att han 
tycker det är synd att han inte är fri att välja plats i klassrummet och att det är 
tråkigt att alltid vara hänvisad till en arbetsplats beroende på var eluttagen finns 
placerade (intervju med Bengt 2004-03-05). Detta innebär 
kopplingsrestriktioner på grund av tekniken. Seende barn kan inte heller alltid 
välja plats i ett rum. Det finns många faktorer som kan spela in och påverka vad 
som styr placeringen i rumet. I detta sammanhang vill jag belysa att tekniken i 
sig, trots att den förutsätts skapa möjligheter (resurser), också skapar hinder 
(restriktioner). Materialet visar att flera av de äldre barnen inte använde CCTV. 
De hade därför inte heller samma behov flera arbetsplaster som de yngre 
användarna, utan placerade sin dator och punktdisplay på den vanliga 
skolbänken.  

 För de yngre 
barnen tycks den stationära datorn oftast placeras mot en vägg, vilket i sin tur, 
och som situationen visar, medför att barnet ofta sitter med ryggen mot sina 
klasskamrater när de arbetar med datorn. I lägre åldrar är det vanligt att barnen 
rör sig mycket på lektionerna och det förekommer bland annat rytmik och 
rörelser till musik. En tänkbar bidragande orsak till den valda placeringen av 
Beatas CCTV och punktbräda i situationen är att klassläraren (och 
stödpersonen i skolan) ville att den skulle vara ut vägen, så att inget annat barn 
av misstag skulle råka komma åt den, eller slå ner den från bänken när barnen 
rörde sig i klassrummet. 

Möbleringen av klassrummet blir en arena för samordningsförsök mellan olika 
organisationers respektive organisationsprojekt. Anpassningsläraren fokuserar 
barnets hela situation i skolan, där klassrummet utgör en del. I situationen 
framkommer att anpassningsläraren vid detta besök i skolan talar mycket om 
ljuset, och var barnet borde sitta för att, i så liten utsträckning som möjligt, bli 

                                         
 
102 När barnen är äldre byter de ofta klassrum, vilket föranleder dem att använda bärbara datorer.  
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störd av ljuset från fönstret. Stödpersonerna i skolan behöver dels tänka på 
barnets bästa, dels ta hänsyn till den övriga klassen. För stödpersonerna är det 
alltså viktigt att tänka på hur barnet behöver ha det möblerat för att det bäst 
ska passa den enskilde individens förutsättningar. Men alla elever kanske inte 
vill att gardinerna ständigt är fördragna. Om så var fallet skulle troligtvis någon 
av de andra barnens föräldrar höra av sig till skolan. Stödpersonen i skolan och 
klassläraren måste alltså göra avvägningar mellan flera individers, i olika 
organisationer, preferenser vid möbleringen av klassrummet. 
I varje klassrum skapas en lokal ordningsficka där läraren och eleverna skapar 
den ordning som ska gälla utifrån en föreställning om hur arbetet i ett klassrum 
går till. Barn med synnedsättning måste dels inlemmas i denna större ordning, 
men samtidigt måste de också ha egna ordningar med avseende på de tekniska 
hjälpmedlen och den tid och plats som krävs för att hantera dem. Det betyder 
att barnet och stödpersonen i skolan skapar en egen ordning runt barnets 
arbetsplats, och därmed skapar de en inbäddad lokal ordningsficka inom den 
större lokala ordningsficka som råder i klassrummet som helhet. 
 
Placeringen av den tekniska utrustningen spelar roll för möjligheterna att 
tillgodogöra sig undervisningen. I situationen ”Att koppla ner datorn eller vara 
med kompisarna” (avsnitt 7.4) framkom att barnens tekniska apparater, trots 
att de ska vara hjälpmedel, ibland ändå tycks utgöra hinder. Punktskrivaren för 
till exempel en hel del oväsen när den skriver ut. Botvids stödperson uppfattar 
det som om de andra eleverna och läraren betraktar ljuden som störande 
(intervju med Sofia 2002-10-14). Hon försöker därför endast använda 
punktskrivaren vid få tillfällen, gärna på rasten. Genom att ta hänsyn för att inte 
störa den övriga klassen störs kanske istället rytmen och arbetssättet som hade 
passat barnet och henne bättre. Det finns en huv av plexiglas till skrivaren, men 
i situationen förefaller det inte som kompanjonläraren tycker att den gör någon 
nämnvärd skillnad vad gäller ljudnivån. 
På vissa skolor har man valt att lösa problemen med tillgänglighet till tekniken 
genom att låta stödpersonen på skolan och barnet använda ett separat rum som 
förvarings- och arbetsrum. Där förvaras datorn med tillbehör (exempelvis 
punktskrivare) över natten, på lunchen, under de lektioner datorn inte används. 
Där kan stödpersonen i skolan även göra back-up på barnets dator samt scanna 
text och utföra andra erforderliga anpassningar av klass- och ämneslärarnas 
undervisningsmaterial. Genom att använda ett separat rum skapas en individuell 
lösning, och en ny lokal ordningsficka upprättas kring barnet, den datortekniska 
utrustningen och stödpersonen. I en av skolorna var ett sådant rum centralt 
beläget mellan klassens mest frekvent använda klassrum. På vissa andra skolor i 
undersökningen har det inte funnits några separata rum, utan stödpersonen har 
tilldelats en arbetsyta i lärarnas gemensamma arbetsrum. När stödpersonen i 
skolan inte haft ett eget rum har den tekniska utrustningen ofta varit placerad i 
klassrummet. Det kan finnas för- och nackdelar med bägge arrangemangen. En 
nackdel med ett eget arbetsrum är att stödpersonen kan bli isolerad från det 
övriga lärarlaget. En fördel är att punktskrivaren kan väsnas utan att det stör 
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någon annan än den som arbetar med maskinen. Det innebär att den tekniska 
utrustningen kan stå samlad i ett låst utrymme, men också att det inte finns 
möjlighet att snabbt kunna skriva ut någonting under själva 
undervisningssituationen (utan att förflytta sig till ett annat rum). Om den 
tekniska utrustningen placeras i ett separat rum etableras en annan ordning i 
klassrummet, än om den hade stått i samma rum som den övriga klassen 
befinner sig i. Materialet visar att skolans möjligheter och sätt lösa de problem 
som uppstår kring barnets kringutrustning varierar mycket. 
När barnen är äldre orsakar ständiga förflyttningar mellan olika skolsalar brott 
i kopplingarna (kopplingsrestriktioner) mellan eleven och tekniken. För varje 
klassrum som undervisningen sker i ska ordningar återskapas. När eleverna 
måste gå från rum till rum under skoldagen skapas extra arbetsuppgifter för 
barnet, stödpersonen i skolan samt klass- och ämneslärare. På detta sätt uppstår 
en rytmik under dagen och veckan genom de datortekniska hjälpmedlens 
förflyttningar mellan hemmet och skolan, låsta rum och skolsalar i skolan, samt 
mellan skolan och hemmet.  Det kan se ut så här: ta fram datorn, koppla upp 
den, starta, använda, koppla ner, plocka ihop, flytta bort den, låsa in, hämta 
datorn efter lunchrast,  koppla upp den, starta, använda, koppla ner, flytta bort, 
låsa in, hämta den. Tekniken kan således beskrivas med en egen individbana. 
Denna vardag med datortekniken är kantad med hinder. Framförallt tar 
förflyttningar och upp- respektive nerkopplingar tid. Det finns mycket som ska 
göras under en skoldag, och för barnet tar även själva skolarbetet, som tidigare 
konstaterats, oftast längre tid än för seende. 
Med hänvisning till detta kanske skolorna väljer att verka för viss avskiljning 
mellan eleverna, så att eleven med synnedsättning arbetar med talstöd och 
tillsammans med sin stödperson i ett hörn av klassrummet. I mitt material ser 
jag exempel på att barnen i vissa fall sitter i särskilda rum tillsammans med 
assistenten eller kompanjonläraren. I situationen framgår att Beata sitter med 
ryggen mot klasskamraterna när hon arbetar med sin CCTV och sin 
punktbräda. Att ändra på teknikens placering skulle kunna erbjuda andra 
lösningar och andra prioriteringar än de som måhända vanemässigt görs i 
skolorna. Genom att medvetet låta barnet med synnedsättning sitta vänt mot 
övriga elever skulle kanske andra kontaktytor mellan barnen kunna skapas än 
vad som sker om barnet sitter vänt från den övriga klassen. Samtidigt kan man 
tänka sig att de samtal som eleven och assistenten kontinuerligt för under 
lektionstid också skulle kunna störa de andra eleverna. Detta visar att de 
speciella rumsliga ordningar som skapas för barn med synnedsättning innebär 
att de förlorar den vardagliga kopplingen till klasskamraterna – de sitter 
bredvid, åt ett annat håll eller någon annanstans. Därmed motverkas projektet 
att bli socialt delaktig av projektet att lära sig.   
I materialet framkommer att barnen litar mycket till sin hörsel och att de 
kommer ihåg det som sagts på lektionerna. Detta tolkas som att den tränade 
hörseln underlättar för barnen vid läxläsning (hörseln som resurs tränas upp). 
Ett av barnen (Benny) har tillsammans med sin assistent utarbetat ett arbetssätt 
som innebär att assistenten antecknar vid lärarens genomgång medan Benny 
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lyssnar koncentrerat. Benny får sedan anteckningarna överförda till ett Word-
dokument i datorn. En negativ konsekvens av att lyssna så intensivt är att han 
lätt blir trött. Av materialet framkommer att barn med synnedsättning önskar 
att de kunde ”stänga av” hörseln ibland. Ett sätt de använder för att göra detta 
är att använda hörlurar. Härigenom kan de skärma av och stänga ute ljud från 
klasskamraterna. Stödpersonen i skolan talar om att många av dessa barn 
oerhört lätt, mycket på grund av ljudkänsligheten, kan tappa koncentrationen 
när saker och ting händer i klassrummet. Detta påverkar också barnens 
möjligheter att fritt välja placering i klassrummet. Om de skulle sitta långt fram 
för att lättare kunna påkalla lärarens uppmärksamhet och höra bra (vilket 
stödjer projektet att lära sig) kan det resultera i att de ofta vänder sig om för att 
höra efter vad som sägs av de andra eleverna (stödjer projektet att bli socialt 
delaktig). Oftast sitter barn med grava synnedsättningar långt bak i rummen 
bland annat därför att det är där eluttagen finns till datorerna. Jag menar att 
detta visar på fysiska och materiella restriktioner för att ordna den lokala 
ordningen i klassrummet. 
Ett sätt att avskärma sig, och ”stänga av hörseln” är att lyssna på musik i 
hörlurar vilket kan få konsekvenser i klassen. Musiken kan också störa barnets 
koncentration. Det kan också medföra att de övriga barnen i klassen vill lyssna 
på musik under lektionerna. Men det kan också vara så att klasskamraterna vill 
att barnet ska använda hörlurarna, till exempel om han eller hon använder 
talsyntes i datorn. Talsyntesen gör att datorn, beroende på inställning, talar om 
vilket ord eller vilken bokstav som är aktuell. Ljudet från talsynteserna kan vara 
svårt att ignorera för den som inte använder det. När barnen använder hörlurar 
hör de inte vad som sägs på lektionen. Allmänna uppmaningar riktade till hela 
klassen kan därigenom gå förlorade. Barnen väljer därför ibland att strunta i det 
talstöd som talsyntesen ger. Detta bortval av teknik kan i sin tur medföra andra 
komplikationer. Materialet visar att punktdisplayerna ibland inte startar 
samtidigt som datorn sätts igång utan först efter ett tag (intervju med Stefan 
2004-04-28). Stefan menar att ett av de problem som kan uppstå när barnen 
inte har talsynteserna inkopplade är att eventuella felmeddelande som kommer 
upp vid start inte kan läsas av barnet. Prioriteringen av projektet att bli socialt 
delaktig görs därmed på bekostnad av projektet att lära sig. 
 
En pensionerad synpedagog berättar i en intervju hon om hur syncentralens 
personal förr fick strida för att barnen med synnedsättning skulle få adekvat 
läsljus på skolorna. Enligt hennes förmenande fanns det förr stor okunskap i 
skolorna kring vad bra ljus egentligen innebär och vad det betyder för 
möjligheterna och förutsättningarna att läsa (intervju med pensionerad 
synpedagog 2000-05-04). Det kan alltså finnas kapacitetsrestriktioner med 
avseende på vad skolans personal vet om synproblematik och hur man kan öka 
möjligheterna att läsa bland annat med hjälp av bra och rätt anpassat ljus, med 
hänsyn tagen till kontraster och bländning. Kapacitetsrestriktioner kan också 
visa sig i syncentralens kunskap om hur respektive klass arbetar, och hur 
placeringen av teknisk utrustning för barnet med synnedsättning och hans eller 
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hennes behov kan utgöra upplevda hinder i den vardagliga praktiken i 
klassrummet.  
I situationen framkommer att personal från syncentralen åker ut till skolan för 
att, förutom att se till barnets arbetsställning och placering, också se till att 
barnet så obehindrat som möjligt kan ta sig runt inuti skolbyggnaderna, mellan 
byggnaderna och ute på rasten. Med detta arbete kommer också en konsultativ 
funktion då anpassningsläraren vill överföra specifik kunskap till skolan som 
enligt syncentralen skulle underlätta för barnets orientering och förflyttning. I 
situationen framträder detta bland annat i form av de råd som 
anpassningsläraren ger stödpersonen angående antalet markeringar på 
fönsterrutorna. För syncentralens personal är detta självklart. Deras 
yrkeskunnande kretsar kring att stärka personers möjligheter att använda synen 
i vardagen, att kunna orientera och förflytta sig – kort och gott att leva ett bra 
liv i vardagen. Personalen på syncentralen har alltså professionell kunskap med 
avseende på synen och de arbetar med att prova ut hjälpmedel och att anpassa 
såväl dessa som situationer efter de förutsättningar respektive individ har.  
För många andra aktörer som är involverade runt barn med synnedsättning 
saknas sådan utvidgad synkunskap eller är mer perifer. En av assistenterna 
(intervju Stefan 2004-04-28) reflekterar till exempel kring Bennys ljuskänslighet, 
men av materialet framgår inte att någon annan stödperson reflekterat över hur 
bländning och ljuskänslighet skulle kunna påverka förmåga att tillgodogöra sig 
skolans undervisning. Många i barnens omgivning tycks också ha svårt att veta 
hur mycket barnen ser, när barnet ser, samt vilka faktorer som underlättar 
respektive hindrar att barnet använder sin syn. I materialet finns referenser till 
att såväl barnen själva som deras föräldrar reflekterar över att andra personer 
inte vet hur mycket barnen egentligen ser och hur man ska förhålla sig till detta. 
Detta konstateras i tidigare kapitel (6.3) att personer i omgivningen reagerar 
över att barnen cyklar och att detta skapar en viss osäkerhet kring hur mycket 
och vad barnet egentligen ser och hur man ska förhålla sig till det. Att skillnader 
finns med avseende på vad och hur mycket de olika organisationerna kan är inte 
konstigt, utan ligger snarare i sakens natur. De olika organisationerna har olika 
övergripande organisationsprojekt och uppgifter att utföra och organisatoriska 
stötestenar får fäste i detta förhållande. Det uppstår hack i förmedlingsprocessen 
när den ena organisationens agerande försvårar för den andras möjligheter att 
genomföra sina projekt. Det samlade utfallet blir att möjligheterna för alla 
inblandade att genomföra det gemensamma åtagandet, att se till att skapa 
förutsättningar för barnet med synnedsättning, inte tas tillvara. När dessa båda 
organisationer inte kommunicerar fullt ut med varandra, och när de genom sitt 
handlande enbart stärker sitt eget respektive organisationsprojekt uppkommer, 
skuggeffekter på en annan nivå i förmedlingsprocessen.  
Min tolkning av situationen är att stödpersonen i skolan och anpassningsläraren 
agerar så att de underbygger brist på öppenhet för varandras synpunkter och 
visar viss oförmåga att delge varandra nya rön eller erfarenheter. Detta medför 
att de inte är receptiva för information och därmed inte kan införliva den i sitt 
eget agerande. Med utgångspunkt från sina respektive organisationsprojekt 
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riskerar personerna att missförstå varandra snarare än att stärka och föra 
förmedlingsprocessen framåt. Kanske baseras detta på att de representerar olika 
organisatoriska förutsättningar. Anpassningsläraren kommer på besök till 
skolan och hennes besök kan också tolkas som en form av inspektion och 
kontroll. Min tolkning av stödpersonens agerande är att hon till viss del 
uppfattar det så. 
När personalen från syncentralen åker till skolorna för att se över barnets 
arbetssituation och tekniska utrustning måste de komma överens med barnets 
stödperson i skolan om passande dag och klockslag. De måste alltså koppla ihop 
sig. Stödpersonen i skolan arbetar nära barnet, och ibland kan det vara svårt för 
stödpersonen att komma ifrån. Om stödpersonen är borta under en stor del av 
lektionen för att prata med personal från syncentralen uppstår skuggeffekter för 
barnets undervisning eftersom värdefull tid tillsammans med stödpersonen på 
detta sätt försvinner. Under det återgivna besöket är också stödpersonen 
tvungen att avlägsna sig en stund för att följa barnet till matsalen. 
Anpassningsläraren från syncentralen fick på det sättet tid att studera hur 
korridorerna var avskärmade, om rockhängare i kapprummet var märkta med 
barnens namn i punktskrift. För att stödpersonen i skolan och 
anpassningsläraren ska kunna föra ett samtal kring hur de med gemensamma 
krafter ska kunna bidra till att göra barnets skolmiljö adekvat, krävs att de får 
möjlighet att träffas och samtala. Schemaläggningen är en styrningsrestriktion 
som påverkar hur de olika inblandade personerna från de olika organisationerna 
kan mötas.  
I situationen är inte barnets klasslärare närvarande. Stödpersonen i skolan får 
alltså fungera som en sorts mellanhand för att informationen från syncentralen 
når skolans övriga personal om vad som ur belysnings-, kontrast- och 
bländningssynpunkt skulle vara den lämpligaste placering av eleven och därmed 
för planeringen av klassrummet som helhet. Men, man kan tänka sig att det inte 
är stödpersonen i skolan som bestämmer över planeringen av klassrummet, utan 
att klassläraren103

                                         
 
103 Beroende på vilket år i skolan det avser gäller ibland klasslärare ibland ämneslärare.  

 har det yttersta ansvaret. Kopplingar måste alltså göras även 
till personal inom samma organisation. I undersökningen sker mycket av 
kommunikationen via barnets stödperson i skolan, och denna fungerar således 
som en sorts sambandscentral. Det förutsätts således att stödpersonen i skolan 
kan ta till sig och överföra denna kan till praktisk handling i skolans vardag. 
Och detta på ett sätt som ska gagna såväl det enskilda barnet samt den övriga 
klassen. Den eventuella bristen på kopplingar till klass- eller ämneslärarna 
återspeglar att stödpersonerna i skolan, både får och tar ett mycket större ansvar 
än vad som erkänns dem (och vad som avser assistenterna - deras utbildning ger 
utrymme för).  
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Avslutande kommentarer  
Situationen handlar bland annat om hur teknikens placering i skolan, 
möbleringen och förändringar i de fysiska ramarna skapar förutsättningar för 
barn med synnedsättning att kunna använda sina synrester och förskrivna 
tekniska hjälpmedel samt att delta aktivt i skolarbetet för att lära sig samt vara 
socialt delaktiga i klassrummet. 
Tekniken är placerad på ett visst sätt i rummet bland annat på grund av 
klassrummets materiella utformning och var eleven har sin arbetsplats. 
Placeringen är inte given utan kan ses som ett resultat av förhandlingar mellan 
olika personer. Jag tolkar förhållandet mellan syncentralens och skolans 
personal som att det finns en källa till viss osäkerhet om, till exempel kring vem 
som ska bestämma om elevens placering i klassrummet. Syncentralens 
företrädare har kunskap om vad som brukar vara bra för barn med 
synnedsättning, vilken form av ljussättning, kontrast och avbländning som 
antagligen skulle vara vilsam för barnet, och vilken teknisk utrustning som 
brukar fungera. De kan ge rekommendationer till skolorna, men det är skolorna 
som beslutar. För att syncentralens personal ska åstadkomma möblering för 
elever med synnedsättning i enlighet med deras rekommendationer måste 
överenskommelser träffas med skolans personal. Samordning såväl mellan olika 
organisationer som inom organisationerna torde krävas för att öka 
möjligheterna att kunna erbjuda barnet en adekvat fysisk miljö i skolan. 
Situationen visar hur förhållandena kan vara när barnet har ett hemklassrum. 
För barn som måste byta klassrum flera gånger under dagen adderas 
problematiken väsentligt. Jag menar att klassrummen kan betraktas som en 
lokal ordningsficka som eleven med synnedsättning och hans eller hennes 
stödperson efter varje förflyttning ska koppla sig till. Detta innebär att den 
ordning som rådde i klassrummet när barnen lämnade det måste återskapas när 
de på nytt tar rummet i besittning. Andra elever och klasser kanske dessemellan 
har skapat nya ordningar genom till exempel en annorlunda möblering. I 
klassrummet har datorn givits en betydelse som individuellt hjälpmedel för 
barnet. Fokus läggs på att det enskilda barnet ska kunna använda sitt eget 
hjälpmedel. Datorns betydelse för den sociala interaktionen mellan barnen och 
de restriktioner den för med sig för möjligheterna att stödja andra projekt är 
mindre uttalade. Organisatoriska stötestenar uppstår när de inblandade tvingas 
göra avvägningar mellan olika projekt. 
Anpassningslärarens besök i skolan kan vara av stor nytta för både barnet, 
stödpersonen och klasslärarna. Brist på samordning kan dock leda till irritation 
från såväl skolans som från syncentralens håll. Syncentralen och skolan 
representerar olika organisationsprojekt med olika ”administrativa 
kategoriseringsprinciper” (Lindqvist & Hetzler 2004:46) och olika uppdrag. 
Undersökningsmaterialet visar att syncentralens personal upplever att deras 
förslag och påpekanden uppfattas som kritik och som om de lägger sig i skolans 
dagliga verksamhet. Deras uppdrag begränsar dem på ett sätt i vad de kan göra, 
och vilka befogenheter de har i förhållande till den tekniska utrustningen och 
skolans fysiska miljö. Syncentralen har det enskilda barnets vardagsliv i fokus, 
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medan skolan måste ta hänsyn till alla barn i klassen och på skolan. Det krävs 
att de professionella från olika organisationer kan samtala och samarbeta med 
varandra. Det är inte självklart och det kan finnas flera orsaker, bland andra 
organisatorisk otydlighet och personliga motsättningar. 

7.6 Situation: Teknikens placering i tiden: Nu eller sedan. 
Denna situation utgörs av en sammanställning av mina fältanteckningar som, 
hösten 2002, fördes efter ett besök på en skola. Denna situation är en 
fortsättning av den föregående situationen (7.5) som handlade om teknikens 
placering i rklassrummet. Anpassningsläraren från syncentralen har i den här 
nedan beskrivna situationen precis besökt skolan ifråga. Anteckningarna rör 
mitt samtal med anpassningsläraren efter besöket.   
 

Besöket på skolan avslutas. När anpassningsläraren och jag sitter i bi-
len för att åka till ett annat möte, säger hon att stödpersonen på 
skolan blivit väldigt stressad över allt som skulle ordnas och 
arrangeras i och med att en flicka med synnedsättning skulle börja i 
klassen. Anpassningsläraren berättar att när stödpersonen hade varit 
på utbildning på Tomteboda Resurscenter så kom hon tillbaka och 
talade om för anpassningsläraren att barnet behövde det här, och det 
där. Anpassningsläraren hade blivit irriterad över att assistenten 
betedde sig om hon nu visste allt om hur barn med synnedsättning 
fungerade och vad de ville ha. Och detta, menade hon, endast efter en 
liten kort kurs! Anpassningsläraren menar att personalen på 
syncentralen har långvarig erfarenhet att luta sig mot. 
Anpassningsläraren berättar vidare att stödpersonen ville att alla 
hjälpmedel skulle vara på plats i klassrummet innan skolstarten. 
Anpassningsläraren berättar att hon i samtal med stödpersonen 
framhållit att detta var omöjligt, och sagt att allt måste få ta sin tid. 
Anpassningsläraren menar att man måste se tiden an lite grand, man 
får pröva sig fram – även om det medför att man då också måste 
acceptera att det blir lite strul innan man hittar det som fungerar bäst 
för barnet ifråga.  
 
Anpassningsläraren menar vidare att, även om det tekniska inte alltid 
fungerar omedelbart, så utgör dagens möjligheter en fullkomlig dröm 
jämfört med hur förhållandena var förr. Detta, menar hon, måste man 
försöka delge lärare och stödpersoner som vill att allt ska hända nu, 
och som inte kan förstå varför inte allt fungerar eller finns klart med 
en gång. 

 
Som framgår av situationen får tiden stor betydelse för teknikförmedlingens 
genomförande och de inblandade personernas möjligheter att samordna sina 
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aktiviteter och projekt. Situationen visar att det finns olika uppfattningar om 
när datortekniska hjälpmedel ska introduceras för barnen.  
Barnets stödperson i skolan vill att barnet ska utrustas med datorer direkt från 
skolstarten och är av uppfattningen att om det finns teknik att tillgå, så borde 
barnet också få snabb tillgång till den. Hon ser inget självändamål med att 
barnet ska behöva vänta. Materialet visar att stödpersonen anser att personalen 
från syncentralen har en tendens att vänta och se, och att introducera tekniska 
hjälpmedel allteftersom. Detta tycker stödpersonen är synd och irriterande. 
Anpassningsläraren från syncentralen menar att det är viktigt att ha en litet 
avvaktande ställning till när tekniken ska introduceras. Hon menar att 
stödpersoner i skolan måste förstå att alla tekniska hjälpmedel inte kan 
introduceras med en gång. Hon har själv varit drivande för att få förskrivning 
och användning av datortekniska hjälpmedel till stånd, och hade ett djupt 
engagemang för dessa frågor. Den här redovisade något avvaktande 
inställningen ska därför inte tas som intäkt för att syncentralernas personal 
skulle ha en avog inställning till tekniken, utan att de förordar att 
introduceringen av tekniska hjälpmedel ska ske över tid för att såväl barnen som 
stödpersonerna ska ha tillfälle att lära sig använda tekniken och ta den i bruk i 
vardagen. Syncentralen poängterar till exempel att barnen först måste lära sig 
grunderna i punktskrift. Därefter kan ett tangentbord som är uppbyggt på 
samma sätt som det man skriver punktskrift på introduceras, och sedan, när 
barnet är redo (som i exemplet med Benny i den första situationen, 7.2) kan 
barnet introduceras för ett fullt (det vill säga ett vanligt) tangentbord. 
Att skriva punktskrift på en Perkinsapparat är tungt och kan vara ansträngande 
och svårt för små barnhänder. Även andra kompletterande utrustningar, som till 
exempel en CCTV som Beata använder, kräver koordination mellan hand och 
ögonrörelser för att kunna användas. Anpassningsläraren menar att dessa krav 
på koordination gör att hjälpmedlen, för att de ska kunna stödja och 
komplettera varandra, måste introduceras successivt.  
Syncentralens personal, med sin mångåriga erfarenhet menar att det har fördelar 
att låta introduktionen av de tekniska hjälpmedlen ta tid. Anpassningsläraren 
har också både generell och specifik kunskap om barn med synnedsättning och 
vet hur vissa generella utvecklingsfaser i barn med synnedsättnings vardagsliv 
brukar se ut. Anpassningslärarens långa erfarenhet i yrket gör att hon kan 
jämföra med hur förhållandena var innan de datortekniska hjälpmedlen blev 
vanligt förekommande. Hon vet också hur barn med synnedsättnings 
förhållande till syncentralen och till sin synnedsättning brukar te sig.104

Stödpersonerna i skolan har inte denna specifika erfarenhet av synnedsättningar 
eller möjlighet att göra samma historiska tillbakablickar. De utvecklar dock 

  

                                         
 
104 De flesta barn med synnedsättning genomgår, som konstaterats, en period (i samband med tonåren) 
där de beskrivs som de försvinner från syncentralen, och de vill inte ha synnedsättning eler ha något att 
göra med verksamhet inriktad på detta. 
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erfarenhet av barn, av lärande och av skolans värld. Stödpersonen i skolan vet 
hur hon, i samråd med berörd klasslärare, skulle vilja lägga upp undervisningen 
utifrån de möjligheter som den tekniska utrustningen ger. Olika organisationers 
respektive organisationsprojekt framträder i denna situation. 
Anpassningsläraren har lång erfarenhet av synhabilitering men det innebär inte 
att hon därför har överblick eller insyn i de problem som skolan som 
organisation ställs inför. Ett likartat resonemang kan föras utifrån 
stödpersonerna i skolans begränsade kunskaper, erfarenhet och förståelse för de 
speciella förutsättningar och villkor som synhabilitering innebär och kräver av 
barnets egen förståelse, motorik, erfarenhet, omgivningens kunskaper och 
möjligheter till stöd. I materialet framkommer således att det finns en viss 
oförståelse för varandras möjligheter att agera utifrån deras olika uppdrag, 
arbetssituation, resurser, behörighet och skyldigheter. 
Syncentralerna arbetar på lång sikt i och med att de kommer att ha en långvarig 
relation till barnen. Stödpersonerna på skolan har intensiv kontakt med barnet i 
vardagen, men under en betydligt kortare period av livet. Stödpersonernas i 
skolan yrkesroll inbegriper också att de, över tid, ska fasa ut sig själva. Under 
den tid de arbetar tillsammans med barnet finns mycket täta kopplingar mellan 
dem, och stödpersonerna lär ofta känna barnet mycket väl. I deras 
arbetsuppgifter ligger att assistera barnet i vardagen i skolan och det kan 
förefalla förståeligt att de då också vill att barnet ska få tillgång till alla 
tänkbara tekniska hjälpmedel. De två skilda förhållningssätten (nu eller sedan) i 
arbetet leder till att de inblandade personerna har svårt att förstå varandra och 
sina respektive organisationers förutsättningar för att genomföra förmedlingen. 
Ett föräldrapar resonerar (intervju med Benjamins föräldrar 2004-06-02) kring 
att de, bland annat på kurser fått information om hjälpmedel av andra föräldrar 
till barn med synnedsättning. Det intervjuade föräldraparet menade att när man 
som förälder hör talas om att andra barn har tillgång till det ena eller andra 
hjälpmedlet, också vill att ens eget barn ska kunna använda sådana hjälpmedel. 
Föräldrarna menar dock att det därmed inte är säkert att det aktuella 
hjälpmedlet fungerar och är till nytta för deras barn. I intervjun uttrycker de 
bland annat dessa tankar så här:  

”Fast det är väl lite det här, det är klart att föräldrarna vill ha alla grejerna och 
tror att ja, allt skall lösa sig [om barnet har fått många hjälpmedel]. Men 
barnet vill inte använda nånting i princip”…”Jo, det är klart man har hört när 
man träffat andra föräldrar till synskadade barn, och dom har sagt att det och 
det [olika tekniska hjälpmedel – min kommentar] är så bra. Så har man ju 
frågat [anpassningsläraren från syncentralen – min kommentar], så här. Neej, 
det är för tidigt, och det går inte…[svarar anpassningsläraren – min 
kommentar].” (intervju med Benjamins föräldrar 2004-06-02) . 

Relationerna till syncentralens personal och deras reaktioner på förfrågan från 
föräldrarna om vad som gäller när deras barn ska börja använda en viss teknik 
illustrerar hur olika syncentraler tycks ha olika regler och kriterier för hur 
tekniska hjälpmedel delas ut. Detta belyses bland annat av när föräldrarna säger 
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att de har hört att andra föräldrar har fått kämpa för att få viss teknik, medan 
de själva upplever att de har fått tillgång till mycket teknik utan att 
överhuvudtaget behöva strida för det (intervju Benjamins föräldrar 2004-06-02). 
I mitt material förefaller föräldrarna och barn överlag således ha fått den teknik 
önskat, även om det ibland har krävs tålamod kring frågan när i tiden tekniken 
kan förskrivas. 

Avslutande kommentarer  
Situationen beskriver några av de olika kunskapsbehov som måste kunna 
tillfredsställas för att förmedlingsprocessen olika delar ska kunna genomföras på 
ett smidigt sätt. Organisationsprojektens företrädare möts i klassrummet, men 
det förefaller inte som de har en gemensam överenskommelse om vad som ska 
göras – och hur man ska åstadkomma detta.  
Situationen beskriver några händelser som kan inträffa och där företrädare för 
de olika organisationsprojekten inte har en gemensam bild av det som de ska 
åstadkomma med sitt respektive arbete inom förmedlingsprocessens ram. Hur 
ska samordning och samarbete etableras då personer med olika arbetsuppgifter 
från olika verksamhetsorganisationer ska ta sig an en uppgift? Organisatoriska 
stötestenar framträder då representanter för olika verksamheter, med olika 
inbördes rationaliteter och uppdrag ska försöka samordna sin verksamhet, för 
att därigenom kunna erbjuda barnet större möjligheter att bruka sina 
datortekniska hjälpmedel i vardagen. 
Frågan när man ska införa in en ny teknik är relaterad till flera restriktioner. En 
sådan har att göra med syncentralernas ekonomi, vilket är en 
kapacitetsrestriktion. Den innebär att även om ny teknik i princip finns 
tillgänglig så betyder det inte att tekniken finns på syncentralerna. Även om 
ekonomin är god så spelar också den enskilde anpassningslärarens erfarenhet 
och kunskap in för förskrivningen. När i tiden barnen får ta del av tekniken har 
bland annat att göra med vilken tillit den som förskriver tekniska hjälpmedel 
har till barnens kunskap och möjlighet att ta till sig tekniken, samt tilliten till 
stödpersonens kunskaper och möjlighet att förmedla dessa till barnet. 
Anpassningsläraren respektive stödpersonen i skolan representerar i denna 
situation olika förhållningssätt på när i tiden tekniska hjälpmedel ska 
introduceras. Anpassningsläraren har erfarenhet hur det brukar vara. Deras 
förhållningssätt är långsiktigt och bygger på att man steg för steg introducerar 
ny teknik, som befästs, och som sedan byggs på. Detta görs för att lägga 
grunden till att barnens framtid med hjälpmedlen ska bli så lätt som möjligt.  

7.7 Situation: Vem vill använda fickminne? 
I situationen ”Koppla ner datorn eller vara med kompisarna” (7.4) vill barnet 
lära sig att använda sina datortekniska hjälpmedel. Så är dock inte alltid fallet. I 
det utdrag ur en intervju med en kompanjonlärare (intervju med Sofia 2002-10-
14) som följande situation baseras på diskuterar kompanjonläraren hur det kan 
te sig när en pojke, Botvid, inte vill använda sina datortekniska hjälpmedel, och 
vilka alternativ som då kan föreslås barnet.  
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” Sen låter ju det här, för jag har ju försökt få honom och använda sitt 
fickminne (Hmhm) och han behöver det. För det är också det där. För 
jag menar, läraren säger här och så har ni läxa sidan 328 till 342. (jaa) 
Och så ska ni lämna in det och det alltså på fredag. Och så säger jag 
till honom, hur kommer du ihåg det här nu då Botvid, ska vi skriva 
ner det och dra ut det, så du får med dig. - Neej! Det kommer jag 
ihåg, säger han. - Jaha, så skriver jag ner det. För det är ju litet 
moment för honom då ska han skriva det. Och så ska han dra ut det 
på punkt. Och så kanske det är nåt annat som händer direkt, snabbt 
efter - som han. Så det är lite så där att det ska helst gå fort.  
 
Och då säger jag, ta ditt fickminne och prata in det, för det går ju di-
rekt då. - Neej! Det vägrar han, för han vill inte sitta med det i klass-
rummet. För då tycker han att det är så retligt att han sitter och pratar 
in då. Och när han kommer ut DÄR så, ja han vill inte använda det. 
Och jag försöker och få honom och använda det. För det är jätteprak-
tiskt. (ja) Det är jättebra för honom och prata in vad han har. Men 
han bara - Näää! Han hatar det där på nåt sätt.  
 
Och jag har försökt, och matteläraren säger att - kan inte du säga till 
honom att han kan använda sitt fickminne, så vi är flera som 
påminner om det. (ja, precis) Jag vet inte om du sa det att fickminnet 
är bra och ha, det här och prata in. För det skulle ju va lättare (jaa) 
alltså för ho-nom.  

 
I situationen framgår att Botvid inte vill använda sina datortekniska hjälpmedel 
för att anteckna sin läxa i matematik. Kompanjonläraren berättar att det tar tid 
för honom att skriva ner läxan, och att därefter trycka ut anteckningen på 
punktskrift. Hon berättar i intervjun att Botvid menar att han kommer ihåg 
vilka sidor han har i läxa. Kompanjonläraren tycks dock inte vara helt 
övertygad om att så är fallet och vill därför ändå att han ska skriva ner läxan på 
datorn. När Botvid trots hennes uppmaningar i alla fall inte vill göra det skriver 
hon själv ner läxan på hans dator. I situationen berättar kompanjonläraren att 
Botvid ibland vill att det ska gå fort när han arbetar med sina hjälpmedel och att 
anledningen till detta, enligt henne, är att han vill kunna vara med på de 
aktiviteter som klasskamraterna gör när lektionen slutar.  
Denna situation belyser ett omvänt förhållande jämfört med den tidigare 
presenterade situationen (se 7.4) som handlade om att koppla ned datorn eller 
vara med kompisarna. I den situationen valde barnet att ägna tid åt att arbeta 
med tekniken vilket fick effekter på hans möjligheter att kunna vara tillsammans 
med klasskamraterna på rasten. I denna situation väljer Botvid istället bort att 
använda tekniken för att kunna vara beredd när tillfälle till social delaktighet 
med klasskamraterna yppar sig. Kompanjonlärarens ena åtgärd när barnet inte 
vill skriva ned anteckningen om vilka sidor läxan utgjordes av är att själv skriva 
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ner den aktuella informationen. Men för att Botvid ska kunna bli självständig 
försöker hon också stödja användningen av ett annat tekniskt hjälpmedel – 
fickminnet. Ett sådant är en liten bandspelare som kan användas för att tala in 
meddelanden och anteckningar, och fungerar alltså som ett sorts kom-ihåg-
block.  
Detta tekniska hjälpmedel skulle kunna utgöra en resurs för Botvid, men 
eftersom han tycker att det är pinsamt att använda fickminnet upplevs just den 
tekniken istället som en restriktion. Både läraren i matematik och 
kompanjonläraren anser att det skulle det vara bra om Botvid började använda 
fickminnet, då de på detta sätt skulle kunna vara säkra på att han verkligen kom 
ihåg sina läxor och annan viktig information som lärarna ber eleverna att 
anteckna. Genom att använda fickminnet för att prata in viktig skolinformation 
skulle projektet att lära sig stödjas. Botvid skulle också själv kunna ta ett större 
ansvar för att komma ihåg information, och inte behöva förlita sig på att 
kompanjonläraren håller reda på och kontrollerar att han har rätt information. 
Användandet av fickminnet skulle medföra att han i högre grad skulle kunna 
frikoppla sig från kompanjonläraren, det vill säga lösa upp 
kopplingsrestriktioner, vilket på sikt skulle stärka och stödja projektet att bli 
självständig. För att kunna använda en teknik på sådant sätt att den utgör en 
resurs måste vissa grundförutsättningar och kunskaper finnas. Botvid kanske 
skulle behöva lära sig att anpassa röstens tonläge och styrka när han pratar in i 
fickminnet, så att han lättare kan urskilja orden när han lyssnar på det 
inspelade. Även att lära sig att hålla mikrofonen på lämpligt avstånd från 
munnen och veta hur tekniken fungerar omgiven av skolvardagens 
bakgrundssorl skulle kunna förbättra förutsättningarna för att använda 
hjälpmedlet. Alla dessa aktiviteter stödjer projektet att lära sig. Om Botvid lärde 
sig att hantera fickminnet så skulle han, enligt lärarens och stödpersonens 
resonemang, också ha en större repertoar av verktyg för att skaffa sig goda 
förutsättningar för att delta i undervisningen. Fickminnet skulle kunna fungera 
som en back-up till datorn som inte alltid fungerar. Användningen av ett 
fickminne skulle på detta sätt även kunna stödja skolans övergripande 
organisationsprojekt liksom barnets eget projekt att lära sig. 
 
I mitt material kan jag se att fickminnet endast används i liten utsträckning. 
Fickminnet är ett exempel på en enkel teknik som i teorin skulle kunna 
underlätta barnens vardag och vara ett stöd för minnet när det gäller läxor, och 
hålltider för olika aktiviteter. Det är litet och dessutom lätt. Trots dessa yttre 
positiva egenskaper förefaller alltså skolbarnen i studien inte vara särskilt 
angelägna eller måna om att använda det. Ett barns föräldrar (intervju med 
Bosses föräldrar 2004-05-18) talade om att deras son ofta använde sitt 
fickminne, bland annat när han hittar på och talar in berättelser som han 
därefter skriver ner på datorn. Andra barn vill inte använda fickminnet alls. När 
jag har frågat om de har ett fickminne, svarar de många gånger att det har de – 
men de vet inte var det finns. En mamma berättar så här i en intervju: 
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”Via syncentralen får han ju hjälpmedel, som en sån här…vad heter dom här 
nu då (fickminne – föreslår jag) Fickminne, jaa. Och vit käpp, och 
punktklocka. Men han vill inte gärna använda. Jag vet inte vad han har emot 
…fickminne tycker jag skulle va väldigt praktiskt för honom (jaa) istället för 
att anteckna minnesgrejor. Men, neej, han tycker inte om att höra sin egen 
röst, säger han. Så han vill inte gärna använda den. Käppen vägrar han för det 
är ju skämsigt  (jaa) att gå med vit käpp. Och klockan vill han inte heller 
ha….” (intervju Botvids mamma 2004-05-17).  

Ett annat enkelt hjälpmedel som tycks vara viktigt för föräldrarna är barnens 
användande av en vit käpp som markering för andra att barnet inte ser. 
Föräldrarna talar om käppen som en sorts understödjande del av att barnen ska 
bli mer självständiga. En mamma berättar att:  

”… Ja, jag kan ju förstå att han kanske inte vill ha den vita käppen med sig, om 
nån annan är med. För då kan han ju hålla i ärmen eller så. Men att han blir ju 
mer självständig om han lär sig att använda den. Men det kommer väl så 
småningom när han ska ut själv.” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17).  

I studiens material framkommer att fickminnet och den vita käppen, upplevs 
som utpekande hjälpmedel. Tekniska artefakter som överförs från ett socialt 
sammanhang till ett annat kan, i det nya sammanhanget, ges en helt annan 
innebörd än den ursprungliga. Ingen skulle antagligen anse att det är konstigt att 
en journalist använder en liten bandspelare när han eller hon intervjuar någon. 
Men tagen ur ett sådant sammanhang och sett ur barnets perspektiv kan 
användningen av likartad teknik ändå te sig underlig. Kompanjonläraren 
berättar att Botvid inte vill använda fickminnet därför att han tycker att det är 
pinsamt att sitta i klassrummet och prata in information. Inget annat barn i 
klassen gör på det sättet och följaktligen vill inte han göra det heller. Att 
använda fickminnet skulle därför kunna sägas motarbeta projektet att bli socialt 
delaktig. 
Botvids mamma reflekterar över avvägningarna mellan olika projekt. Hon 
menar att sonen i och för sig skulle vara betjänt av att använda såväl fickminne 
som käpp. Det skulle vara praktiskt för honom, men att hon samtidigt förstår 
att han inte vill. En dialog har förts mellan barnet och mamman, och hon 
refererar i intervjun också till alternativa strategier som kan användas istället för 
att till exempel använda käppen. Även personalen på syncentralen berättar, som 
nämnts tidigare, om att barnen ibland inte alls vill använda sina hjälpmedel. 
Speciellt vanligt är detta när barnen kommit upp i tonåren och de vill vara som 
alla andra ungdomar (intervju med synpedagog 2004-12-09). Motviljan att 
använda hjälpmedlen svänger dock ofta tillbaka i 20-årsåldern berättar 
synpedagogen (intervju med synpedagog 2004-12-09) och menar att många då 
förlikar sig med att ha en synnedsättning. Vad gäller hjälpmedelsförskrivningen 
under denna tid, får syncentralens personal försöka att ”vänta in dem” (intervju 
med synpedagog 2004-12-09). Hon säger också att syncentralen ofta vill och 
önskar att barnet ska använda sitt hjälpmedel, men att det inte alltid är så att 
barnen vill använda det. Hon säger: 
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 ”Ja, alltså det är väl så att vi tycker, känner väl på nåt sätt att vi…vi vill ju 
gärna utrusta dem med vårt…sen kan man ju inte tvinga dem. Man hoppas ju, 
men alla vill ju det, föräldrar och skolan och vi…försöker ju ofta praktiskt. 
Men det är ju till syvende og sidst eleven själv som ska göra jobbet.” (intervju 
synpedagog 2004-12-09). 

En av kuratorerna på syncentralen är inne på samma tankegångar när hon säger: 

 ”Det finns en enorm vilja hos alla gravt synskadade barn att vara som alla 
andra, att inte vara avvikande, att inte bli utpekade på nåt sätt. Utan dom vill 
flyta in i mängden. Precis som alla andra barn liksom. Det, jag skulle säga att 
det är onormalt om detta inte händer.” (intervju med kurator 2004-01-30).  

Kuratorn och synpedagogen berättar att syncentralen intar en avvaktande 
position när barnen inte vill använda sina hjälpmedel. Kuratorn säger att hon 
tycker att barnen måste ges utrymme och tid att själva upptäcka det praktiska 
med att använda till exempel en dator. Syncentralens uppgift blir då att finnas 
till hands, att erbjuda tänkbara tekniska lösningar och visa på möjligheter, att 
trycka på, i lagom mängd, men inte att forcera eller tvinga. Kuratorn säger att:  

 ”…inte att man skall tjata eller tvinga eller pressa, inte för mycket i alla fall. 
För då tar det bara ännu längre tid för eleven innan dom kommer ur den här 
fasen, kan man nästan säga. För jag tycker att alla synskadade eleven går 
igenom den.” (intervju med kurator 2004-01-30). 

Syncentralerna försöker alltså upprätthålla möjligheterna till teknikanvändning, 
samtidigt som de vill undvika att erbjudandet uppfattas som alltför 
påträngande. Syncentralen håller barnens möjlighetsprisma aktuellt och så stort 
som möjligt. Samtidigt fortgår en viss övertalningskampanj från skolans sida att 
barnet i situationen ska använda sitt fickminne.105

                                         
 
105 Även jag som intervjuare blir ombedd att agera och trycka lite extra på att det vore bra om barnet 
använde sitt fickminne för att tala in den dagbok jag bad honom skriva.  

 Det krävs förmodligen en stor 
portion självförtroende hos ett barn att, trots upprepade övertalningsförsök från 
lärare och stödpersonen på skolan (samt syncentralens personal vilka försett 
honom med tekniken) stå emot och hävda sin rätt att inte använda den erbjudna 
tekniken. Liksom Benny, i situationen ”Istället för att träna fingersättning” (se 
7.2), påverkade förloppet för förmedlingsprocessen genom sitt icke-agerande 
och sin avvaktande inställning till att träna fingersättning, gör även Botvid det 
genom att vägra att låta sig övertalas att använda fickminnet. Såväl barnets 
kompanjonlärare som klassläraren försöker alltså att minska barnets 
kapacitetsrestriktioner genom att försöka förmå honom att ta tekniken i bruk. 
Vad gäller kompanjonlärarens och ämneslärarens uppsättning av 
påtryckningsmedel konstateras att kompanjonläraren upprepade gånger 
använder ordet ”försöker” när hon berättar om fickminnet och hur hon och 
ämnesläraren arbetar för att barnet ska använda fickminnet. Hon ”försöker och 
försöker” – men har inga andra möjligheter än att entusiasmera och visa på de 
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möjligheter användningen av tekniken kan medföra. Personalen på syncentralen 
har heller inga påtryckningsmedel att ta till om barnet inte vill använda den 
erbjudna tekniken. Det är alltså barnet själv som bestämmer om han eller hon 
vill ta tekniken i bruk.  
 
Av kompanjonlärarens berättelse i början av denna situation framgår att hon 
och ämnesläraren talar med varandra och försöker ha en gemensam strategi 
kring hur de ska förmå Botvid att använda fickminnet. Samtal och 
kommunikation mellan de olika organisationerna förefaller vara väsentliga 
verktyg för att fånga upp om, och hur, barnet använder sina hjälpmedel. I 
materialet framkommer (intervju Benjamins föräldrar 2004-06-02) att utbyte av 
information fyller en väsentlig funktion. Inte minst kan det vara väsentligt för 
föräldrar att höra att det är många barn som inte vill använda tekniken. De får 
veta att detta beteende är vanligt och att det alltså inte enbart är deras barn som 
inte vill använda sina hjälpmedel. Föräldrarna resonerar i intervjun kring att de 
tycker att det har varit bra att barnet har fått sina hjälpmedel förskrivna via 
syncentralen utan att personalen därifrån sedan har tjatat på att barnet skulle 
använda dem. Föräldrarna var av åsikten att barnet nog skulle börja använda 
tekniken när han hade insett att skolarbetet faktiskt underlättades om han 
använde sig av sina datortekniska hjälpmedel. Föräldrarna berättar: 

 ”Jag tror att han måste komma över den biten innan han börjar använda 
(hmm) att han accepterat att jag är så här, och det går mycke lättare om jag 
använder sakerna. Jag tror det är…(Det är mognadsfrågor) Ja, jag tror ändå 
upp till högstadiet, nångång där kanske han har accepterat att…fasen, det här 
går mycke lättare, om jag har dom här grejerna”. (intervju Benjamins föräldrar 
2004-06-02). 

Barnen använder alltså inte alltid all den teknik som de har fått. Datorn tycks i 
och för sig vara det tekniska hjälpmedel som används mest, och som således är 
förknippat med minst pinsamhet. Trots detta kan barnet ändå uppleva att det 
inte är roligt att som enda barn använda datorn i klassen. Föräldrarna berättar i 
intervjun: 

” Så var det en kurator igår, på syncentralen, som skojade på mötet och sa att, 
vi får datorisera hela klassen. Så skulle han säkert sitta [och använda datorn – 
min kommentar], men det blir för dyrt för syncentralen då. (Ja). Det var 
liksom skämtet då! Men förmodligen är det väl så… Det var ganska träffande 
om man säger. (Hmhm) Att han känner att han sticker ut när han sitter med 
sin [dator – min kommentar]. Och så gör inte dom andra det och han vill inte 
vara annorlunda. (nej) Så därför envisas han med att läsa ur böcker med små 
bokstäver och tragglar och hålla på med läxor och allting.(hmm).” (intervju 
Benjamins föräldrar 2004-06-02). 

Citatet visar på hur viktigt det förefaller vara att det generellt finns god tillgång 
till datorteknisk utrustning i klassrummet, och att lärarna i sin undervisning tar 
hänsyn till barnets behov av att smälta in, och att vara som alla andra.  
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Studien visar att de flesta av barnen använde sina datortekniska hjälpmedel, och 
även att de olika inblandade personerna och organisationerna försöker att 
möjliggöra barnens användande. Detta gäller även de fall där barnen från början 
är ointresserade eller negativt inställda till att använda en viss teknik. Trots 
kommunikation mellan de inblandade i de olika organisationerna, i syfte att 
möjliggöra användandet av tekniken, kan övergripande strukturer förhindra 
detta. I situationen ”Att koppla ner datorn eller vara med kompisarna” (7.4) 
betonades hur barnet och stödpersonen i skolan gjorde avvägningar mellan vilka 
projekt som skulle stödjas. I det fallet rörde sig avvägningen mellan att vara 
socialt delaktig eller att lära sig.  
Det kan också komma influenser eller tryck på användning av en viss typ av 
teknik, som uppkommer utanför barnets omedelbara omgivning. Systemskiften 
vad gäller till exempel datorns operativsystem kan medföra stora konsekvenser 
för personer med synnedsättning. Under den första perioden av 
datoranvändning använde datoranvändare med synnedsättning det gamla Word 
Perfect, vilket var rent textbaserat. Word Perfect används inte längre, och detta 
tycker till exempel datateknikerna (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-
16) på syncentralerna är synd. Många personer med synnedsättning som var väl 
förtrogna med sättet att arbeta i Word Perfect, enligt datateknikerna, fick 
svårigheter när de skulle arbeta Windows-miljön. Skiften mellan två helt olika 
system kan på det sättet medföra konsekvenser för den enskilde individen. En av 
anpassningslärarna på syncentralen berättar i en intervju (intervju med 
anpassningslärare Andrea 2004-06-24) hur ett barn tidigare arbetade i Word 
Perfect och att både barnet och hans kompanjonlärare tyckte att detta system 
fungerade bra. Anpassningsläraren från syncentralen beskrev barnet som 
datorvan, och dessutom var barnets stödperson i skolan engagerad och 
intresserad av att hjälpa barnet framåt med datorn. När barnet skulle börja år 7 
i skolan innebar skolans krav på förflyttningar mellan klassrum (och därmed 
krav på bärbar dator) i förlängningen också ett krav på ett byte av system för 
barnet. Skiftet från Word Perfect till Windows innebar stora bekymmer både för 
kompanjonläraren och barnet, och bägge tyckte att det nya systemet var 
krångligare att arbeta med än det förra. Anpassningsläraren menar att det 
många gånger är omgivningens krav på tillgänglighet och igenkänning som styr 
över användandet från användarvänliga system till ofta mer mer komplicerade 
(intervju med anpassningslärare Andrea 2004-06-24).106

                                         
 
106 De punktdisplayer som används är också grundade på systemet med Word Perfect. Alla rader på 
bildskärmen innehöll då 80 tecken. När punktdisplayerna utvecklas anpassades de efter den rådande 
normer, och blev en rad lång, det vill säga 80 tecken. Dessa långa punktdisplayer används till stationära 
datorer. Det är bekvämt att kunna läsa en hel rad utan att behöva flytta handen och ändra. Ju längre 
läsraden är desto ”lättare är den ju att använda för det blir inte så mycket knappar och trycka på, på 
punktdisplayen. För att flytta läsraden fram och tillbaka över den text [man läser – min kommentar]” 
(intervju med utbildare 2000-06-22). Den långa punktdisplayen var dock både dyr, och för lång för att 
kunna bära med sig, och därför utvecklades en display med halva antalet tecken. Men raderna i 

 Numera är detta ett rent 
historisk problem eftersom ingen längre lär sig arbeta med Word Perfect. 
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Avslutande kommentarer  
Barn med grava synnedsättningar förutsätts acceptera att de kommer att behöva 
använda sig av datortekniska hjälpmedel för att klara av skolarbetet. Det finns 
restriktioner för barnens användning och de är dels beroende av det enskilda 
barnets förutsättningar, engagemang och upplevelser av tekniken, dels beroende 
av hur omgivningen organiseras på ett övergripande plan. Genom att identifiera 
och lyfta fram vilka faktorer, i klassrum och andra sociala sammanhang, som 
stödjer användandet av viss teknik, kan utrymme i tid och rum beredas för 
barnen att iordningsställa och använda sina hjälpmedel. Först då kan 
möjligheter öppnas för barnen att dagligen och med enkelhet ta sina hjälpmedel 
i bruk. Det finns således glapp i förmedlingsprocessen, där konflikter mellan 
olika projekt ger upphov till organisatoriska stötestenar som inverkar menligt på 
barnens möjligheter att använda såväl datortekniska hjälpmedel som andra.  
Samordning mellan de olika organisationerna sker genom att samtal förs mellan 
till exempel skolans personal om hur man kan entusiasmera barn att använda 
sina hjälpmedel. För att underlätta för barnen att tillägna sig sina datortekniska 
hjälpmedel behövs också samtal mellan alla inblandade parter. Ett 
helhetsorienterat angreppssätt för att fånga barnets hela vardag – och att kunna 
ta hänsyn till att olika projekt kan behöva stödjas vid olika tillfällen är 
väsentligt. Barnen tycker att det är pinsamt att sticka ut och vissa tekniska 
produkter utgör därmed hinder snarare än resurser. Barnen vill vara som alla 
andra barn i klassrummet. Detta medför att skolans möjligheter att planera 
undervisningen utifrån förutsättningen att alla barn i klassen ska kunna arbeta 
med datorer, eller att barnet med synnedsättning arbetar tillsammans med de 
andra barnen, är väsentlig för barnens möjligheter att, på lika villkor, kunna 
vara delaktiga i undervisningen. 
 
 

Kapitel 8 

Förmedlingsprocessen som helhet 

I de föregående kapitlen har jag beskrivit det arbete i förmedlingsprocessen som 
bedrivs av de studerade organisationerna. Såväl barnens föräldrar som 
yrkesverksamma inom olika områden försöker inom sina respektive 
                                                                                                                               
 
Windows är inte begränsade till 80 tecken, utan kan vara mycket längre, till exempel 120 tecken. Enligt 
utbildaren skulle det därför egentligen vara bättre att ha punktdisplayer som är 66 eller 70 tecken. På 
detta sätt skulle man kunna få en punktdisplay som är längre än den nuvarande (för) korta 40-teckens, 
och samtidigt smidigare och billigare än den långa 80- teckens displayen. Vid intervjun framkommer att 
denna typ av displayer finns, men att de vid undersökningens genomförande ännu inte slagit igenom på 
syncentralerna (intervju med datautbildare 2000-06-22). 
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organisationer ge det enskilda barnet så goda förutsättningar som möjligt att 
skapa sig – och leva – ett bra liv i vardagen. De inblandade handlar primärt 
utifrån sina respektive organisationsprojekt, och de agerar både på den plats där 
den egna organisationen är geografiskt lokaliserad och på platser där andra 
organisationer finns. För att åskådliggöra de inblandades deltagande i 
förmedlingsprocessen och åstadkomma en samlad bild av den ska jag inleda 
detta kapitel med en schematisk genomgång av rörelsemönster i tid och rum. 

8.1  Förmedling av datortekniska hjälpmedel – en rumsligt 
och organisatoriskt fragmenterad process  
Organisering av stöd och service till barn med funktionsnedsättningar är en 
komplex fråga och involverar många olika professionella från flera 
organisationer (se bland andra Larsson 2001). Med hjälp av den tidsgeografiska 
notationen illustrerar jag på ett principiellt plan förmedlingsprocessens 
lokalisering i rummet och de rörelsemönster i tid och rum som den ger upphov 
till. Beskrivningen avser att schematiskt fånga individens närvaro i och 
förflyttningar mellan de tre platser som är väsentliga för att barnen ska kunna 
tillägna sig datortekniska hjälpmedel, samt använda dem i vardagen (i hemmet, 
skolan och på syncentralen). I avsnitt 7.2 framgår att tiden för förflyttningar 
spelar en väsentlig roll för möjligheten att genomföra viktiga aktiviteter i 
förmedlingsprocessen.  För att göra de schamatiska bilderna lättare att läsa har 
jag valt att inte illustrera den tid förflyttningarna mellan organisationerna tar. 
Det är ett avsteg från det tidsgeografisak sättet att analysera förflyttningar i 
tidrummet. Av samma skäl illustreras inte heller de naturliga avbrotten för 
nattvila, och tidsåtgången för vissa aktiviteter framstår bitvis som 
oproportionerligt stor i illustrationerna. Jag använder senare de principiella 
skisserna som utgångspunkt för slutdiskussionen. 
Ett enskilt barns rörelser i tid och rum, inom och mellan organisationerna 
illustreras med en orange individbana. Med hjälp av individbanan kan barnets 
rörelsemönster tydliggöras, från hemmet till skolan, tillbaka till hemmet, till 
syncentralen, till skolan, till hemmet och så vidare. Som framgått av tidigare 
kapitel rör sig också barnens föräldrar i viss mån mellan de tre organisationerna 
för att vara med på utredningar och samtal rörande barnet. I hemmet finns 
föräldrarna som just bara vanliga föräldrar, men de medverkar också i 
förmedlingsprocessen eftersom de oftast måste vara med och bistå barnet att 
använda sina datortekniska hjälpmedel, särskilt när barnet gör sina läxor. Jag 
illustrerar föräldrarnas närvaro och förflyttning med en röd individbana. I figur 
8.1 finns ett barns och en förälders individbanor i förmedlingsprocessen 
inritade.   
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Figur 8.1 Figuren är en principiell illustration över ett barns och en förälders väg i 
förmedlingsprocessen. Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, skolan och syncentralen. 
Organisationen på respektive plats markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan 
och grönt för syncentralen. Figuren består av ett koordinatsystem. På den horisontella axeln 
har platserna (hemmet, skolan och syncentralen) och på den vertikala axeln löper tiden, 
nerifrån och upp. I figuren finns två stycken individbanor inritade. Den ena individbanan är 
orange och representerar barnet. Den andra individbanan är röd och representerar 
föräldrarna. Individbanornas väg i tid och rum ska läsas nerifrån och upp. Individbanorna 
visar hur barnet och föräldern både vistas på de olika platserna och rör sig mellan dem. 
Barnet är till exempel i hemmet, går till skolan, kommer tillbaka till hemmet, går till 
syncentralen, går till skolan, går till hemmet, är hemma, går till skolan, är i skolan, går hem, 
är hemma, går till skolan, är i skolan, går till syncentralen. På detta sätt illustreras hur ett 
barn rör sig mellan de olika platserna och organisationerna. 

I skolan arbetar assistenter eller kompanjonlärare tillsammans med barnet i 
klassrummet. De anpassar också undervisningsmaterial och andra förhållanden i 
skolsituationen till barnets förutsättningar. Det är därför väsentligt att fånga 
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olika situationer av rent tidrumslig karaktär som kan uppstå under deras 
arbetsdag, och hur dessa påverkar arbetet med att assistera barnet och barnets 
ämnes- respektive klasslärare. Stödpersonen i skolan följer ofta med barnet till 
syncentralen, exempelvis för att vara med på utprovningar av datortekniska 
hjälpmedel. Under de första skolåren är stödpersonen med på alla lektioner i 
skolan men allteftersom barnet blir äldre, lär sig mer om sina hjälpmedel och 
blir mer självständigt minskar behovet av stöd. Under den tid då assistenterna 
följer barnet i princip hela skoldagen, behöver de också tid och utrymme att 
utföra anpassningar av arbetsmaterial för att barnet ska kunna följa med på 
kommande lektioner. Detta innebär att stödpersonens individbana, som oftast 
löper parallellt med barnets, ändå ibland avviker från denna. Stödpersonen i 
skolan illustreras i figuren 8.2 med en blå individbana.   

 
Figur 8.2 Principiell Figuren är en principiell illustration över en stödpersons väg i 
förmedlingsprocessen. Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, skolan och syncentralen. 
Organisationen på respektive plats markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan 
och grönt för syncentralen. Figuren består av ett koordinatsystem. På den horisontella axeln 
har platserna (hemmet, skolan och syncentralen) och på den vertikala axeln löper tiden, 
nerifrån och upp. I figuren finns en blå individbana inritade. Individbanornas väg i tid och 
rum ska läsas nerifrån och upp. Individbanorna visar hur stödpersonen vistas på de olika 
platserna och rör sig mellan dem. Stödpersonen är mycket i skolan, men tar sig också ofta 
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till syncentralen för att hjälpa barnet och för att till exempel vara med på barnets 
datorträningar. 

Barnet får tillgång till sina datortekniska hjälpmedel och anpassningar via 
syncentralen som också ansvarar för utbildning och träning i datorkunskap, 
fingersättning och övning i handhavandet av olika hjälpmedelsprogram. För att 
åstadkomma detta åker barnet till syncentralen, vanligen tillsammans med sin 
stödperson från skolan. På syncentralen träffar barnet många personer som 
arbetat i olika yrken. Det kan vara optiker, anpassningslärare, synpedagoger, 
arbetsterapeuter, kuratorer och datortekniker. I vissa fall träffar barnet personer 
från flera personalgrupper på samma gång, i andra fall bara från någon eller 
några av dem. Ibland behöver barnet komma kortare stunder flera dagar i sträck, 
och ibland kan det gå förhållandevis lång tid mellan besöken. För att schematiskt 
illustrera detta väljer jag att avbilda anpassningsläraren samt datateknikern i 
skissen av förmedlingsprocessens tidrumsliga mönster. Anpassningsläraren 
avbildas i figur 8.3 med en grön individbana och datateknikern med en lila.  
I anpassningslärarens arbetsuppgifter ingår att åka ut till skolorna för att öva 
barnet i att orientera och förflytta sig i skolmiljön. I och med att 
anpassningsläraren förskriver de datortekniska hjälpmedlen, måste hon också 
förvissa sig om att allt som behövs för varje enskilt barn finns, följa upp 
användningen samt ge råd till skolan med avseende på den ergonomiska 
utformningen av barnets arbetssituation i skolan. Det kan exempelvis handla om 
var barnet kan sitta i klassrummet, hur ljuset faller in från fönstren, konstraster 
och avskärmningsmöjligheter. Som framgick av situationen om teknikens 
placering i klassrummet (kapitel 7.5) träffar anpassningsläraren barnet, 
stödpersonen, och ibland också barnets klass- respektive ämneslärare. 
Anpassningsläraren åker också till barnets hem, bland annat för att i närmiljön 
genomföra förflyttnings- och orienteringsövningar.  
Datateknikern är med under utprovningarna av de datortekniska hjälpmedlen 
och träffar även barnet i samband med installationer, träningar, reparationer av 
hjälpmedlen både i barnets hem, i skolan och på syncentralen. Datateknikerna 
åker till skolan och träffar barnet och stödpersonen där. Ibland åker 
datateknikerna till barnets hem när barnet är i skolan. Ibland har datateknikern 
med sig barnets bärbara dator, ibland har barnet kvar den på skolan för att 
fortsätta delta i undervisningen, under tiden som datateknikern åker hem till 
barnet för att installera nya program eller åtgärda uppkomna fel på barnets 
stationära hemmadator.  
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Figur 8.3 Figuren är en principiell illustration över en anpassningslärares och en 
datateknikers väg i förmedlingsprocessen. Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, 
skolan och syncentralen. Organisationen på respektive plats markeras med färger: rött för 
hemmet, blått för skolan och grönt för syncentralen. Figuren består av ett koordinatsystem. 
På den horisontella axeln har platserna (hemmet, skolan och syncentralen) och på den 
vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. I figuren finns två individbanor inritade. En 
grön individbana för anpassningsläraren och en lila individbana för datateknikern. 
Individbanornas väg i tid och rum ska läsas nerifrån och upp. Individbanorna visar hur 
anpassningsläraren och datateknikern vistas på de olika platserna och rör sig mellan dem. 
Både anpassningsläraren och datateknikern utgår från syncentralen. De är mycket på 
syncentralen, men de är också ofta i skolan och ibland i barnets hem. 

Avhandlingen handlar om förmedling, det vill säga förskrivning och användning 
av de datortekniska hjälpmedel som barn med grav synnedsättning använder i 
hemmet och i skolan. Därför är det intressant att även följa datorns egen 
individbana. Datorn illustreras här med en svart individbana, vilken för det 
mesta löper parallellt med barnets. Barn med grav synnedsättning har i de allra 
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flesta fall datortekniska hjälpmedel både i skolan och hemma. Som framkommit 
i tidigare kapitel går datorn sönder ibland. I de fall där stödpersonen och barnet 
inte själva kan avhjälpa problemet kommer syncentralens datatekniker till 
skolan för att hjälpa till. I vissa fall kan datateknikern lösa problemet på plats, 
men ibland måste datorn transporteras tillbaka till syncentralen för att problem 
av mer omfattande karaktär ska kunna avhjälpas. Ibland måste också datorn 
skickas på reparation till den firma som sålde den. Detta innebär att datorn helt 
försvinner ut från de tre organisationerna, för att sedan återkomma när 
reparationen är klar och datateknikern överlämnar den till barnet. 

 
Figur 8.4  Figuren är en principiell illustration över en dators väg i förmedlingsprocessen. 
Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, skolan och syncentralen. Organisationen på 
respektive plats markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan och grönt för 
syncentralen. Figuren består av ett koordinatsystem. På den horisontella axeln har platserna 
(hemmet, skolan och syncentralen) och på den vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. 
I figuren finns en svart individbana inritad, och denna representerar datorn. Individbanans 
väg i tid och rum ska läsas nerifrån och upp. Datorn individbana visar var någonstans 
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datorn finns. Ibland är datorn i barnets hem, ibland i skolan och ibland på syncentralen, för 
till exempel reparation. 

De olika individernas (personer och dator) individbanor har hittills presenterats 
var för sig. Förmedlingsprocessen genomförs förstås såväl parallellt som 
sekventiellt av olika personer på flera olika platser och sammanhang. I figur 8.5 
presenteras en bild där förmedlingsprocessen som helhet åskådliggörs. Alla 
individbanor återfinns i samma bild och helhetsbilden som framträder är 
påtagligt svårläst och otydlig. Som sådan är den också en illustration av den 
mängd aktiviteter som måste planeras och samordnas i tid och rum av personer 
som var och en strävar efter att nå målen både för de organisationsprojekt de är 
engagerade i och för sina egna individprojekt. Förmedlingsprocessen är alltså en 
rumsligt och organisatoriskt fragmenterad process och själva genomförande av 
den kräver sammanflätning i både tid och rum. 

 
Figur 8.5  Principiell Figuren är en principiell illustration av förmedlingsprocessen som en 
väv av individbanor. I denna figur har alla de tidigare (i figur 8.1 – 8.4) individbanorna 
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lagts in i ett och samma koordinatsystem. Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, 
skolan och syncentralen. Organisationen på respektive plats markeras med färger: rött för 
hemmet, blått för skolan och grönt för syncentralen. På den horisontella axeln har platserna 
(hemmet, skolan och syncentralen) och på den vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. 
Resultatet av alla individbanorna i ett och samma koordinatsystem visar en mängd trådar, 
som tillsammans ser ut att vara en matta, en väv. Figuren ska illustrera den komplexa 
organisation som måste hanteras för att alla inblandade personer och organisationer ska 
kunna samordna sina möten och insatser. 

8.2  Individbanor som bärare av samband 
Det övergripande målet med förmedlingsprocessen kan endast realiseras genom 
att ett stort antal enskilda aktiviteter utförs av personer inom olika 
organisationer som är lokaliserade på olika platser. Organisationerna styrs av 
rationaliteter som inte alltid överensstämmer sinsemellan. Syncentralen har 
ansvaret för förskrivningen av de datortekniska hjälpmedlen, medan den 
tidsmässigt större delen av förmedlingsprocessen genomförs i hemmet och 
skolan.  
Var någonstans barnet ska ta tekniken i bruk har betydelse för vilka resurser 
och restriktioner som inverkar på användningen och hur barnet och andra i 
omgivningen hanterar dessa. Därför räcker det inte med att enbart studera en 
organisation på en av de identifierade platserna. En sådan begränsning skulle 
innebära att helhetsperspektivet skulle gå förlorat. Jag menar att förmedlingen 
måste betraktas som en långvarig process där helhetsperspektiv och 
sammanhang är nyckelord. Följden av en sådan multilokaliserad utövning blir 
den komplicerade väv av individbanor som visades i figur 8.5. Förmedlingen av 
datortekniska hjälpmedel, sedd som ett övergripande och politiskt identifierat 
projekt, utförs alltså som helhet inom ramen för flera organisationers 
organisationsprojekt, och både på och mellan de platser där organisationerna är 
lokaliserade.  
Den väv av individbanor som presenterats i figur 8.5 är inte statisk utan utökas i 
och med tidens gång, i samspelet mellan de inblandade personerna och 
förändringar i organisations- och individprojekten. Det är alltså ett ständigt 
pågående arbete, utfört av flera personer, vars gemensamma utfall är 
förmedlingen. Detta arbete sker över en lång tid, och äger rum på och mellan 
flera platser och organisationer, och i analysen avser jag att illustrera och 
poängtera de sammantagna ansträngningar och arbeten som utförs av de 
inblandade parterna. 
Arbetet inom organisationerna på sina respektive geografiska platser inverkar på 
hur förmedlingsprocessen förs framåt. När datorn är på lagning och alltså 
befinner sig utanför barnets räckhåll, har detta konsekvenser både för vad 
barnet kan göra i skolan och för vad som kan utföras inom förmedlingen som 
helhet. Genom att fokusera på delarna i förmedlingsprocessen och arbetet kring 
de datortekniska hjälpmedlen, kan jag lättare diskutera behovet av samordning 
för att processen ska fungera. Förskrivningen av datortekniska hjälpmedel och 
användningen av dem möjliggörs genom att flera personer i olika 
personalkategorier samarbetar både med varandra och med barnet, samt med 
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hans eller hennes föräldrar. Alla inblandade personer behöver också samarbeta 
med och runt tekniken. Utöver detta förutsätter arbetet att barnen själva tar 
aktiv del i processen. Förmedlingsprocessens realisering möjliggörs, underlättas, 
försvåras eller hindras således av en rad inblandade aktörers förmåga att 
samarbeta.  
De tre organisationerna har olika uppgifter och krav på sin verksamhet och styrs 
av olika rationaliteter. Genom att utveckla interna ordningar för genomförandet 
av de respektive organisationsprojekten skapar de inblandade reglerna för 
organisationernas respektive lokala ordningsfickor. Deras organisationsprojekt 
förenas av strävan efter att ge barn med grav synnedsättning förutsättningar att 
leva väl i sin vardag, men denna strävan tar sig olika uttryck i de tre 
organisationerna och har olika stor betydelse i deras organisationsprojekt. 
Syncentralens verksamhet är uppbyggd kring personer med synnedsättning, 
medan hemmet och skolan har fått vidta speciella åtgärder sedan barn med 
synnedsättning kommit in i organisationen. I analysen av materialet har jag 
identifierat tre centrala projekt (att lära sig, att bli socialt delaktig, samt att bli 
självständig) som alla ska stödjas för att barnets vardag ska fungera. 
Organisationerna möter och hanterar emellertid dessa uppgifter på olika sätt 
och de kan ibland ställas mot varandra.  

8.3  Organisatoriska stötestenar i förmedlingsprocessen i ett 
tids-och rumsperspektiv 
Under analysen av materialet har jag identifierat organisatoriska stötestenar 
(Friberg 1990, 1999) i förmedlingsprocessen (se kapitel 2.3; 6.5). Det är 
samordningen av och konkurrensen mellan de tre centrala projekten (att lära sig, 
att bli socialt delaktig och att bli självständig) som jag betraktar som 
organisatoriska stötestenar. De tre centrala projekt, som jag har studerat med 
utgångspunkt från datorn som hjälpmedel, står ofta i konflikt med varandra, till 
exempel när barnens vilja att träna på sina hjälpmedel ställs mot deras vilja att 
leka med sina klasskamrater. I kapitel 7 har jag med hjälp av en tidsgeografisk 
ansats analyserat situationer där sådana konflikter uppstår, samt vilka 
avvägningar och försök till samordning som görs av de inblandade parterna. De 
effekter dessa organisatoriska stötestenar för med sig kan studeras och 
kategoriseras utifrån tid och rum.   

Tid: Långsiktighet 
Personal på syncentral och skola handlar utifrån sina respektive yrkeskunskaper 
och dessa organisationers organisationsprojektet har annan karaktär och ett 
annorlunda tidsmässigt engagemang än föräldrarnas. Föräldrarnas livslånga 
engagemang tillsammans med sina barn gör att deras roll inom 
förmedlingsprocessen både kan karakteriseras som mer allomfattande och mer 
diffus än övriga inblandades. Föräldrarna förväntas vara tillgängliga när 
syncentralens eller skolans organisationsprojekt kallar på dem i olika 
sammanhang, vilket innebär att föräldrarna ska stödja genomförandet av 
förmedlingsprocessen i hemmet. Exempel på detta är bland annat att de ska 
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bistå barnet vid läxläsning med hjälp av datorn, vilket visades i situationen 7.3. 
Föräldrarna lever med sina barn i vardagen och de kan också behöva följa 
barnet till syncentralen när inte stödpersonen i skolan kan göra det. Vidare 
förväntas föräldrarna vara hemma när till exempel datateknikern kommer till 
bostaden för att ge teknisk service och underhåll till datorn. Kravet på att 
möjliggöra sådana kopplingar får konsekvenser för föräldrarnas möjligheter att 
exempelvis utföra sitt förvärvsarbete. Utöver detta deltar föräldrarna också på 
möten i skolan rörande barnet. Det är inte konstigt att en mamma, när hennes 
son började gymnasiet och han själv skulle börja ta ansvar för kontakter med 
syncentralen, sa: ”Det är så skönt att bara få vara mamma!” (intervju med 
Bennys mamma 2004-04-21). Uttalandet tyder på vissa skillnader, både i 
organisations- och individprojekt för föräldrar till barn med synnedsättning 
jämfört med andra föräldrar. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
engagerar sig ofta djupt och funderar på hur det ska bli i framtiden, vad barnen 
kan få hjälp med. Det påverkar deras egna individprojekt och familjens 
organisationsprojekt. Mitt material visar att föräldrarna trots bristande 
datorkunskaper möjliggör delar av förmedlingsprocessen genom sina insatser att 
tillsammans med barnet använda de förskrivna datortekniska hjälpmedlen. 
Som organisation sträcker sig även syncentralens engagemang över 
livsperspektivet, låt vara från en helt annan horisont. De enskilda professionella 
personerna på syncentralen följer barnet under en relativt lång tid, men för den 
som eventuellt byter arbetsplats eller pensioneras bryts kontakten med det 
enskilda barnet. Emellertid har de samtidigt ansvar för flera barn i olika åldrar 
och får dessutom med tiden erfarenhet av flera barngenerationer. 
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Figur 8.6 Figuren består av ett koordinatsystem. På den vertikala axeln återfinns tiden, här 
markerat i barnets ålder. På den horisontella axeln finns tre organisationer och platser 
markerade: hemmet, syncentralen och skolan. Varje plats och organisation representeras av 
en färg. Hemmet av rött, syncentralen av grönt och skolan av blått. Med hjälp av 
intensiteten i färgmarkeringarna illustreras föräldrarnas, syncentralernas respektive skolans 
olika tidsperspektiv för sitt engagemang. Den röda färgen som symboliserar föräldrarna och 
hemmet tunnas ut när barnet fyller 18 år. Den blå markeringen för skolans engagemang 
tunnas ut vartefter barnet blir äldre för att symbolisera att barnet behöver allt mindre 
assistans ab stödpersoner. Vad gäller syncentralen illustreras deras tidsmässiga engagemang 
med mer eller mindre tätt dragna streck. Täta streck symboliserar att syncentralerna har 
mycket nära kopplingar till barnet till exempel i samband med utprovningar av 
datortekniska hjälpmedel inför vissa årskursbyten i skolan, men att det under andra tider 
kanske inte finns en lika intensiv och tät kontakt. Syncentralernas kontakter styrs mer av 
behovet av insatser.  

Det långa tidsperspektivets betydelse för de tre organisationerna i relation till ett 
enskilt skolbarn med synnedsättning illustreras schematiskt i figur 8.6. 
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Föräldrarnas långa engagemang illustreras med att hemmet är helt färgmarkerat 
i tidrummet. Styrkan på färgen avtar dock ju äldre barnet blir, eftersom barnen 
successivt blir mer självständiga och kan ta mer ansvar för sin egen situation, 
sina behov och val i livet. Syncentralens långa engagemang med varje barn tar 
sig uttryck i att personalen i perioder har täta kontakter med barnen när de är 
yngre, ofta i samband med förskrivning av hjälpmedel av olika slag. 
Kontakterna initieras av syncentralerna till dess att barnen är ungefär 18 - 20 år 
gamla. Därefter anses barnen själva kunna ta ansvar för att höra av sig till 
syncentralen om, och när, de behöver hjälp och stöd därifrån. En stödperson på 
skolan har nära koppling till ett barn med synnedsättning och denna kontakt 
sträcker sig under en betydligt kortare period än föräldrarnas respektive 
syncentralens. Men stödpersonens arbete är också betydligt intensivare än 
syncentralens. Stödpersonen i skolan är under dagen tätt sammankopplad med 
barnet, särskilt när barnet är yngre. 
Förutom att omvandla lärarnas undervisningsmaterial till ett medium som 
barnet kan läsa och därmed underlätta projektet att lära sig, fyller också 
stödpersonerna i skolan en väsentlig funktion genom att finnas med som ett 
mänskligt hjälpmedel för barnet, med syfte att underlätta projekten att bli 
socialt delaktig och att bli självständig. Stödpersonens diffust reglerade, men 
viktiga, roll kompliceras av om de är visstidsanställda, arbetar deltid eller är 
utan tidigare arbetslivserfarenhet. Mitt material visar att assistenterna utför 
samma arbetsuppgifter som kompanjonlärare men utan att ha pedagogisk 
utbildning för uppgifterna. I analysen av materialet har jag identifierat olika 
typer av stöd som assistenterna och kompanjonlärarna utför. Jag kallar dessa 
för: undervisningsstöd, anpassningsstöd, socialt stöd samt datortekniskt 
undervisningsstöd. 
Stödpersonerna blir starkt kopplade till eleven på flera olika plan. Om ett barn 
väljer att byta gymnasieskola, kan detta få anställningsmässiga konsekvenser för 
den eventuella stödpersonens individprojekt att förvärvsarbeta. Om 
stödpersonen varit anställd som kompanjonlärare av den första skolan är det 
inte säkert att den nya skolan vill ha likartade anställningsförhållanden, utan 
kanske väljer att anställa en assistent. Barnets tidigare kompanjonlärare kan då 
byta yrkesidentitet och utföra samma arbetsuppgifter, förmodligen för lägre 
ersättning. I stödpersonernas arbetsuppgifter ingår också förutsättningen att de, 
över tid, ska fasa ut sig själva. Barnen förväntas inte ha särskilt mycket, om alls 
något, stöd längre än upp till år 9. Denna utfasning innebär att en mycket stark 
koppling ska lösas upp. 
Förutom föräldrarnas övergripande ansvar under den inledande delen i barnens 
liv, är det alltså assistenter och kompanjonlärare som i mångt och mycket ser till 
att förmedlingsprocessen kan genomföras i vardagen. De ser till att de tre 
ingående projekten, att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli självständig 
kan realiseras på ett rimligt sätt. 
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Tid: 8 eller 24 timmar om dagen 
Man kan se människans vardagstillvaro i ett 24-timmarsperspektiv (dygnet), och 
inom detta kan ett 8-timmarsperspektiv för förvärvsarbete identifieras. 
Indelningen i ett 8-timmars respektive 24-timmarsperspektiv kan användas för 
att grovt karakterisera de inblandade personernas engagemang i 
förmedlingsprocessen som helhet. Med 8-timmars perspektivet avser jag att de 
professionella är engagerade i förmedlingen som sitt individprojektet 
förvärvsarbete och kan sedan gå hem. Med 24-timmars perspektivet avser jag 
föräldrarnas totala helhetsansvar för sina barn. Inom ramen för 8 eller 24 
timmar om dagen kan bland annat frågan om hur åtskillnad kan göras mellan 
det privata och det offentliga inom förmedlingen diskuteras.  
Föräldrarna lever i 24-timmarsperspektivet med sina barn med synnedsättning 
och driver familjens organisationsprojekt. De professionella i skolan och på 
syncentralen utför i sina respektive individprojekt förvärvsarbete inom ramen 
för sin arbetstid och vanligen ett 8-timmarsperspektiv. Stödpersonerna på skolan 
måste, likväl som syncentralens personal, ta ställning till hur långt in i barnens 
privatliv och därmed familjens organisationsprojekt deras engagemang ska 
sträcka sig. I materialet framkommer att en kompanjonlärare funderar över hur 
mycket hon ska engagera sig i ett barns tankar och planering inför en 
födelsedagsfest. Kompanjonläraren reflekterar i en intervju (intervju med Sofia 
2002-10-14) kring hur hon ska hantera en uppkommen situation som egentligen 
rör barnets fritid, men där hennes kunskap om barnet och klasskamraterna ändå 
kanske skulle vara av betydelse för barnets och familjens val och hantering av 
uppkomna situationer. Avvägningen mellan vad som kan betraktas som 
stödpersonens eller föräldrarnas uppgift blir en organisatorisk stötesten för 
projektet att bli socialt delaktig, och får därmed också konsekvenser för utfallet 
av förmedlingens genomförande och för barnets vardag.  
De barn som har assistent eller kompanjonlärare i skolan tillbringar mycket tid 
tillsammans med denna person. De är starkt kopplade till varandra under hela 
skol- respektive arbetsdagen. För bådas vidkommande innebär denna täta 
koppling överväganden och avvägningar mellan hur mycket information och 
kunskap de ska delge varandra, och hur sådan information hanteras. Det 
innebär att barnen tillbringar mycket tid med andra vuxna än föräldrarna. 
Barnens förtroenden, glädje, skratt och sorg kan till viss del komma att delas 
med stödpersonerna istället för föräldrarna. För föräldrarnas del kan detta på 
ett sätt betraktas som en skuggeffekt av barnets tillgång till stödperson i 
skolan.107

                                         
 
107 Det kan ju naturligtvis också tvärtom innebära att barnet genom tillgången till stödperson får 
möjlighet att delge en vuxen sina funderingar. Det beror på förhållandet mellan barn, föräldrar och 
stödperson.  

 I materialet framkommer att barnen funderar över stödpersonernas 
roll som mänskligt hjälpmedel, kompis eller lärare. Förhållandet mellan barn, 
föräldrar och stödpersoner torde alltså bygga på ömsesidig respekt för varandra, 
dels som individer, dels som representanter för olika organisationer. För en 
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diskussion kring avvägningar som görs mellan kompisskap eller distans mellan 
brukare och assistent, se bland annat Nikku (2004) och Andersson (2009).  

Tid: Erfarenhet 
Studiens resultat visar att olika erfarenhet av arbete med personer med 
synnedsättning ger olika perspektiv på och förhållningssätt till 
förmedlingsprocessen. Personalen på syncentralen förefaller ha 
erfarenhetsgrundad förtröstan på att allt i det långa loppet kommer att gå bra. 
De har följt ett stort antal barn i förmedlingsprocessen, och känner igen vissa 
mönster. De vet att det kan gå trögt ibland, exempelvis när barnen i tonåren 
revolterar och inte alls vill ha en synnedsättning, och vilka konsekvenser detta 
kan få på försöken att driva förmedlingen i avsedd riktning. Personalens 
erfarenhet säger dem att barn ibland inte vill träna och öva på sina 
datortekniska hjälpmedel men att det vid andra tillfällen går lättare och 
smidigare att driva arbetet framåt. Det är denna erfarenhet som 
anpassningsläraren från syncentralen lutar sig mot när hon kontinuerligt 
erbjuder tekniska hjälpmedel till barnen, fast barnen just då kanske inte alls vill 
ha dem. Vid bearbetningen av materialet noterar jag hur syncentralen gång på 
gång exempelvis provar ut glasögon och justerar dem allteftersom barnet växer, 
för att hjälpmedlet omedelbart skulle vara tillgängligt, när barnet så småningom 
ville använda det. När barnet är redo ska tekniken också vara redo, resonerar 
de. Detta innebär att personalen på syncentralen ständigt håller barnets 
handlingsutrymme så stort som möjligt vid varje tidpunkt, även om barnet inte 
utnyttjar dess potential.  
Föräldrarna har unik kunskap om sina egna barn108

I början av sitt arbetsliv har stödpersonen i skolan oftast inte så lång erfarenhet 
av, och inte heller särskilt stor kunskap om, grava synnedsättningar. Med tanke 
på att det i Sverige endast är få barn som har grava synnedsättningar, kan det 
vara första gången såväl skolan som den enskilda stödpersonen ska arbeta 
tillsammans med ett barn med grav synnedsättning. Stödpersonernas 
individuella erfarenhet skiftar dock. Deras ålder, pedagogiska utbildning, 
tidigare erfarenheter av att arbeta med barn samt andra livserfarenheter, spelar 
naturligtvis in för deras förutsättningar att utföra arbetet. Efterhand får 
stödpersonerna, i sitt arbete tillsammans med barnen, en stor erfarenhet av vad 
som fungerar för det enskilda barn som de arbetar tillsammans med. Av 

 men har inledningsvis oftast 
inte någon kunskap om barns syn. I materialet framkommer att föräldrarna tar 
råd av syncentralens personal vad avser vissa vanligt förekommande mönster 
och perioder som barn med grav synnedsättning brukar gå igenom. Personalen 
på syncentralen står såtillvida alltså för kontinuitet och erfarenhet. De ger råd 
till oroliga föräldrar om vad de över tid kan förvänta sig, och hur de kan stödja 
de centrala projekten i förmedlingen.  

                                         
 
108 För en vidare diskussion kring hur samverkan påverkas av föräldrars och habiliteringspersonalens 
olika ställning och möjlighet att påverka processen, se bland andra Högberg (1996) samt Högberg och 
Nordström (2001). 
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materialet framgår att stödpersonerna, även om de reflekterar mycket över sin 
situation och de avvägningar de ställs inför, är tidsmässigt mer orienterade till 
nuet och den mer omedelbara framtiden än exempelvis syncentralens mer 
långvarigt erfarenhetsgrundade perspektiv.  

Den mentala världen

Den fysiska världen

tid

Den fysiska världen

Framtidsdrömmar

Erfarenheter

nu-linjen

Framtid

Dåtid

 
Figur 8.7  Figuren består av ett koordinatsystem, med fyra rutor. Den vertikala linjen 
representerar tid. Den horisontella linjen representerar nu-linjen. Den vänstra sidan av 
koordinatsystemet representerar den mentala världen. Den högra sidan av 
koordinatsystemet representerar den fysiska världen. Dåtiden i den fysiska världen (underst 
till höger) representeras av en individbana (där man alltså kan följa vad en persons 
tidrumsliga rörelser). Framtiden i den fysiska världen (överst till höger) representeras av ett 
prisma, som illustrerar möjligheter och utrymme. I den mentala världen (underst till vänster) 
finns erfarenheter (här illustrerade av grå olika stora cirklar). Personens framtidsdrömmar, 
som antas grunda sig på tidigare erfarenheter, representers i figuren av ett tankemoln (överst 
till vänster). Figuren är efter Lenntorp (1976), Mårtensson (1979) , och även i Hägerstrand 
postum (under utgivning 2009). 

I figur 8.7 görs en tidsgeografisk illustration av erfarenheters betydelse för nuet 
och framtiden. Genom tidrumsliga rörelser i den fysiska världen (i figurens nedre 
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högra del) erfar individen saker som kan speglas och lagras i den mentala 
världen (i figurens nedre vänstra del). Dessa erfarenheter kan omformas till 
föreställningar om hur framtiden (i figurens övre vänstra del) skulle kunna 
gestalta sig, i någon form av idé, plan, mål eller önskningar. Det fysiska 
handlingsutrymme i den fysiska världen som avgränsas av prismat (i figurens 
övre högra del) kan sedan visa sig begränsa möjligheterna att genomföra 
önskningarna. De erfarenheter som de professionella har från tidigare arbete 
med barn med synnedsättning, används för att ge råd till föräldrar när de har 
frågor om hur barnens utveckling kan komma att te sig. Personalen vet hur det 
brukar vara. Den idé för framtiden som framträder i deras mentala föreställning 
relateras i figur 8.7 till såväl deras erfarenheter som deras tidigare fysiska 
rörelser i tidrummet och deras möjligheter inom det tidrumsliga prismat. 
Situationerna i förra kapitlet visade att förmedlingsprocessen förs framåt med 
hjälp av ständiga avvägningar och prioriteringar mellan de tre centrala projekt, 
att lära sig, att bli socialt delaktig samt att bli självständig, som ska stödjas av 
förmedlingsprocessen. Här spelar tid en avgörande roll. Sett över tid, kan de 
inblandade personerna under en period tillåta att ett projekt (till exempel 
projektet att lära sig) tar över på de andra projektens bekostnad. Efter en 
kortare eller längre period, kan personen skifta fokus, och låta ett annat projekt 
få högsta prioritet. Det framgår tydligt i en av de beskrivna situationerna 
(avsnitt 7.4) att kompanjonläraren känner sig tvingad att välja mellan att 
antingen stödja projektet att lära sig eller projektet att bli socialt delaktig. Dessa 
avvägningar görs av stödpersonerna och i materialet framgår att deras beslut 
inte baseras på strategier som utvecklats tillsammans med klass- och 
ämneslärare. Sådana diskussioner tycks inte heller föras mellan stödpersonerna 
och personalen på syncentralen eller föräldrarna. Detta innebär att när ett barn 
har en reflekterande assistent, så kan avvägningarna i sin helhet, trots att vissa 
projekt under kortare tid stöds på andra projekts bekostnad, ändå totalt sett 
stödja förmedlingsprocessen av datortekniska hjälpmedel. Men om barnet har 
en stödperson som inte reflekterar över sådana val och avvägningar, kan 
resultatet istället bli alltför ensidig fokusering på enbart ett av projekten. 
Konsekvensen blir att förmedlingsprocessen försvåras. Bristande möjlighet och 
fora för reflektion och erfarenhetsöverföring som involverar alla berörda 
personer är en organisatorisk stötesten för att driva förmedlingsprocessen framåt 
mot målet att barnet ska kunna leva ett självständigt liv. 

Tid: Det tar tid att ha synnedsättning 
Tid utgör en central restriktion för barn med synnedsättning och i materialet 
finns många hänvisningar till tid: ”det tar tid”, ”det måste ta tid”, ”vänta”, 
”inte än”, ”först måste vi lägga grunderna”, ”vi ger det tid”, ”det ger sig” och 
”ofta”. Personalen från syncentralen har en avvaktande, men också uthållig, 
attityd till förmedlingsprocessen sannolikt eftersom de över lång tid har fått 
erfarenhet av liknande situationer. 
Tid återkommer också som en restriktion för barnen när de ska lära sig att klara 
sig självständigt. Barn med synnedsättning ska, via habiliterande insatser och 
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användning av hjälpmedel, kompenseras så att de kan vara på andra barns nivå, 
och sedan förväntas de kunna arbeta och ta del av undervisningen i lika takt 
som andra barn. Det finns ett inbyggt moment av ojämna förutsättningar för 
barn med synnedsättning i skolan. De förväntas både ta ikapp klasskamraterna 
och sedan hänga med dem. Det är dock svårt att hänga med för det barn som 
förlorar många lektioner på grund av att förmedlingsprocessen kräver att barnet 
deltar i dess genomförande i andra organisationer än skolan. Klasskamraterna 
går vidare medan barnet med synedsättning skaffar sig förutsättningar för att 
komma ikapp, och det innebär att barnet måste ta sig ikapp igen. Trots stöd och 
extra resurser är det svårt att hänga med på samma nivå som de andra barnen. 
Detta kan exemplifieras med kunskapen att läsa och skriva punktskrift, som är 
en resurs för barnen som lärt sig det. Det tar mycket längre tid att läsa en text på 
punktskrift jämfört med att läsa motsvarande text i svartskrift (bland andra 
intervju med assistent Stefan 2004-04-28; Resurscenter Syn 2001:55) och därför 
kan användandet av punktskrift ändå innebära en restriktion för barnet. Att läsa 
punktskrift utgör därmed ett exempel på att hjälpmedel både kan utgöra en 
resurs, (i och med att det går att läsa), och en restriktion, (i och med att 
läsningen inte kan nå samma hastighet som den gör för seende personer).109

Aktiviteters sekventiella ordning i vardagen blir extra viktigt för barn med 
synnedsättning. För att förmedlingsprocessen ska kunna flyta på i den takt, och 
åt det håll de inblandade avser, behöver barnen utföra vissa aktiviteter på 
särskilda platser och tillsammans med andra personer. Dessutom sker detta 
många gånger på tider som inte passar barnet särskilt bra. Periodvis behöver 
barnen åka till syncentralen på många täta besök för förskrivning och 
utprovning av datortekniska hjälpmedel. Besöken sker med olika intervall och 
tar olika lång tid i anspråk, men alla innebär avbrott från den vanliga 
aktiviteten. För att utföra de aktiviteter de skulle ha utfört, när de istället gjorde 
någonting annat på syncentralen, blir barnet tvingat att på något sätt ta igen 
detta. De tidigare uteslutna aktiviteterna trängs då in mellan andra aktiviteter 
som normalt utförs i vardagen. Detta igentagningsarbete ska utföras, inom den 
vardagliga befintliga tidsramen (24 timmar/dygn). Denna är dock, som 
konstaterats tidigare, i stort sett redan i anspråksstagen av andra aktiviteter 
barnet ska utföra och under skoldagen finns i princip inget utrymme för 
extraaktiviteter om lärandemålen ska nås. 

  

Mot slutet av skoldagen kan barnen ha svårt att koncentrera sig, bland annat på 
grund av att det är tröttande att främst använda andra sinnen än synen för att ta 
emot och bearbeta information. Avbrott från rutinerna, som besök på 
syncentralen, kan därför i och för sig vara efterlängtade, men de medför också 
behov av transporter och omställningstider och förlorad skoltid. Sammantaget 
kan argumenteras för att sådana besök bör förläggas utanför skoltid. 

                                         
 
109 Johan Asplund (1985) beskriver en dubbelbild där antingen en gammal häxa eller en ung vacker 
kvinna framträder. Bägge bilderna finns i samma bild, men betraktaren väljer att låta den ena eller den 
andra bilden framträda och, för tillfället, ta överhanden. I analogi med detta kan också ett hjälpmedel 
både utgöra en resurs och en restriktion. 
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Rum: Förflyttningar mellan platser i tid och rum 
Förmedlingsprocessen kräver att många förflyttningar görs av inblandade 
föräldrar, barn och yrkesverksamma. Syncentralens personal gör frekventa resor 
i sina distrikt till skolor och patienters hem för att utföra arbete relaterat till 
förskrivningen av hjälpmedel. Anpassningslärarna åker dessutom till ytterligare 
platser för att deras patienter ska träna förflyttning och orientering i de lokala 
inom- och utomhusmiljöer de brukar vistas i. Förflyttningar visar också på vikten 
av att fånga geografiska mellanrum mellan organisationerna vid analysen. 
Förflyttningarna har sällan ett eget värde utan görs för att det inte går att 
genomföra alla aktiviteter man ska göra på en och samma plats. De orienterings- 
och förflyttningsövningar som barnen gör tillsammans med personal från 
syncentralen, syftar till att barnet ska lära sig att ta sig från ett ställe till ett annat. 
Förflyttningarna utgör således överbryggningar av rumsliga mellanrum mellan 
aktiviteter inom samma eller olika projekt. Barnen gör många resor till 
syncentralen och de tar sig dagligen till och från skolan. Äldre barn gör också 
många korta förflyttningar i skolan då frekventa byten av klassrum äger rum 
under dagen.  
I materialet framkommer flera exempel på hur en aktivitet utesluter att 
någonting annat görs under samma tid. Det är alltså exempel på en 
organisatorisk stötesten som förflyttningar mellan platser i tid och rum kan föra 
med sig. För att barnen ska komma till syncentralen för sin datorträning krävs 
att de är borta från skolans ordinarie undervisning. När anpassningsläraren 
planlägger tiderna för datorträningen är det svårt för henne att ta hänsyn till alla 
inblandade parters andra projekt och engagemang. Under vissa perioder är 
barnen ofta borta från skolan, exempelvis under utprovningen av nya tekniska 
hjälpmedel. Detta innebär att barnet, för att få tillgång till de redskap som hon 
eller han anses vara i behov av, periodvis ofta är frånvarande från lektioner. 
Som en konsekvens av detta kommer barnen efter i skolarbetet. Förmedlingen av 
tekniska hjälpmedel ger således upphov till skuggeffekter som har en rumslig 
sida. Anpassningsläraren på syncentralen försöker i möjligaste mån att förlägga 
elevernas besök på syncentralen så att skolarbetet påverkas i så liten 
utsträckning som möjligt. När besöken planeras sker en avvägning utifrån vilket 
skolämne som barnet kan vara frånvarande från. Ofta väljs idrottsämnet bort, 
vilket kan tyckas olyckligt bland annat på grund av att en synnedsättning också 
kan betraktas som ett rörelsehinder. På så vis kan en person som inte ser behöva 
lära känna sin kropp, lära att räta på sig och att röra sig fritt och avspänt.  

Rum: Lokala ordningar skapas och omskapas 
Skolans undervisning och klassrum är vanligen ordnade utifrån de krav som 
undervisning av seende elever ställer, och klassrummets lokala ordningsficka 
arrangeras så att den främjar deras lärande. Men denna lokala ordning passar 
inte fullt ut för barn med synnedsättning, vilket innebär att klassrummet som 
lokal ordningsficka måste förändras när barn med grav synnedsättning deltar. I 
denna miljö verkar stödpersonerna i skolan och de har begränsade befogenheter. 
Ett begrepp som väl fångar stödpersonernas i skolans arbete är att de, som 
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nämnts tidigare, försöker. De ”försöker och försöker”, och under dessa 
premisser utförs en stor del av genomförandet av förmedlingsprocessen i 
praktiken. I skolan, med sitt historiskt förankrade organisationsprojekt, ska 
barnets datortekniska hjälpmedel trimmas in och användas. Barnets färdigheter 
på tekniken ska läras in, utvecklas och befästas i projektet att lära sig, samtidigt 
som skolans ordinarie undervisning äger rum. De assistenter och 
kompanjonlärare som jag har intervjuat visar ett stort engagemang och vilja att 
underlätta och att möjliggöra för barnen att vara delaktiga i skolundervisningen 
på samma villkor som andra, genom att försöka skapa förutsättningar för dem i 
skolans lokala ordningsficka.  
I klassrummets lokala ordningsficka skapas också en mindre lokal ordningsficka 
kring barnet med synnedsättning och de tekniska hjälpmedlen. Barnens 
ljuskänslighet påverkar vad som är en lämplig placering av viss utrustning och 
placeringen har betydelse för barnets förutsättningar att arbeta, det vill säga att 
stödja projektet att lära sig. Placeringen har också betydelse för barnets 
möjligheter till social interaktion med de övriga eleverna i klassen, det vill säga 
att stödja projektet att bli socialt delaktig. Det betyder att möbleringen av 
klassrummet generellt sett påverkas av barnets tekniska utrustning och därmed 
förändras en dimension av klassrummets ordning. 
Studien visar att barn med synnedsättning ibland sitter i separata rum i skolan. 
Det kan till exempel gälla när de arbetar med enskilda ämnen som matematik, 
eller när barnet ska arbeta med Internet, och på grund av skolans kabeldragning 
för Internetanslutning sitter i ett separat rum och arbetar. Barnen kan också 
fysiskt sitta i samma klassrum som klasskamraterna, men de facto vara 
separerade på grund av den teknik som används. Till exempel ger användning 
av hörlurar under lektionstid en viss inkapsling som försvårar barnets sociala 
interaktion. Användning av hörlurar kan också innebära att barnet inte hör 
klasslärarens allmänna uppmaningar till alla elever i klassen, och därför är 
beroende av att stödpersonen överför informationen som givits av läraren. I 
analogi med detta måste också familjemedlemmarna i hemmets lokala 
ordningsficka utveckla nya ordningar för att ge plats åt barnens datortekniska 
hjälpmedel för hemmabruk. Möbleringen av rum för att möjliggöra för de tre 
centrala projekten kan således betraktas som en organisatorisk stötesten som 
måste övervinnas för att förmedlingsprocessen i sin helhet ska stödjas och drivas 
framåt i önskad riktning.  

8.4  Samband mellan olika projekt – att lära av 
projektsammanhangen i vardagssammanhanget 
Flera organisationer, med olika rationaliteter, är således involverade i 
förmedlingsprocessen. Tekniken tas i bruk för att målen för de tre centrala 
projekten (att lära sig, att bli självständig samt att bli socialt delaktig) ska kunna 
uppfyllas. Dessa projekt kan konkurrera med varandra om barnens tid och 
uppmärksamhet och under förmedlingsprocessen sker ständiga avvägningar 
mellan dem. Här spelar stödpersonerna en väsentlig roll. I figur 8.5 illustreras 
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förmedlingsprocessen som helhet med hjälp av en väv av individbanor där 
tidsliga och rumsliga samband framgår utifrån organisatoriska, tekniska och 
personbundna förutsättningar. Det konstateras att förskrivningsprocessen är 
komplex och utdragen i tid och rum. Vävens struktur implicerar betydelsen av 
att studera hur sambanden ter sig mellan flera organisationers 
organisationsprojekt och vilka behov av samordning som därmed kan 
identifieras. Att arbeta i team är mycket vanligt inom habiliteringen (Bille & 
Olow 1999:219). Det har många fördelar, men för att utfallet av teamarbetet 
ska lyckas måste förutsättningarna för respektive individprojekt inom 
organisationsprojektet både vara tydliga och respekteras av de inblandade. Jag 
menar att det är viktigt att dessa tydliggöranden görs, både av de personer som 
ska utföra arbetsuppgifterna, och av beslutsfattare i organisationernas ledning. 
Även om personalen på syncentralen således är van vid att arbeta i team inom 
sin organisation, är det organisatoriskt svårt att åstadkomma samarbete över 
organisationsgränser.110

När aktiviteter i ett organisationsprojekt realiserats, det vill säga när aktiviteter i 
projektet har utförts av berörda personer, framgår vad som har förverkligats av 
det som tidigare utgjorde en plan för organisationsprojektet. De utförda 
aktiviteter som rör samma projekt kallas ett projektsammanhang, och de är 
integrerade i den obrutna sekvensen av alla möjliga olika aktiviteter från olika 
projekt som en person utfört under en dag – personens så kallade 
vardagssammanhang. I förmedlingsprocessen ska flera olika projekt genomföras 
och det betyder att i varje persons levda vardag blandas aktiviteter från dessa 
projekt med aktiviteter från andra projekt som inte berör förmedlingsprocessen. 
Det är alltså först i efterhand man kan studera hur aktiviteter från olika projekt 
passats in i en vardaglig helhet (hur olika projektsammanhang utkristalliseras i 
vardagssammanhanget). Kunskapen om hur projektsammanhangen från olika 
projekt ter sig i vardagssammanhanget kan då utnyttjas för att bättre kunna 
skapa förutsättningar för samordning i framtiden. Då bör skuggeffekter, 
resurser, restriktioner, avvägningar mellan projekt samt organisatoriska 
stötestenar tas in i analysen. 

  

Personalen på syncentralen utför arbete i ett organisationsprojekt som delvis är 
överordnat barnets långsiktiga lärprojekt i skolan, även om båda ska stödja 
projektet att lära sig. Vikten av att utföra aktiviteter som gäller förmedlingen av 
datortekniska hjälpmedel är skälet till dominansen – utan datortekniska 
hjälpmedel försvåras lärandet i skolan. Genomförandet av förmedlingsprocessen 
förutsätter samordning av aktiviteter i olika organisationsprojekt som kräver 
samarbete mellan flera olika personer, vars mål med sina respektive 
individprojekt inom förmedlingsprocessen, kan passa mer eller mindre väl in i 
organisationsprojekten. Åtgärder kan emellanåt vidtas för att bevara och befästa 
individprojekt och den egna professionens position på andra 
organisationsprojekts bekostnad. Detta skapar osäkerhet och utgör en makt- 

                                         
 
110 För en vidare diskussion om detta se Melin (2000). 
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och ledningsfråga som handlar om villkoren för genomförandet av 
organisationsprojekten. Företrädarna för de olika organisationerna beslutar om 
vad som ska göras för att organisationsprojektens mål ska uppnås, samt beslutar 
om vilka arbetsgrupper som ska ha vilka arbetsuppgifter i sina individprojekt.  
I förverkligandet av syncentralens organisationsprojekt framträder en visshet hos 
de professionella om att deras arbete som anpassningslärare, synpedagoger och 
datatekniker är gott och att deras arbete gör skillnad för personer med 
synnedsättning när det gäller att leva självständiga(-re) vardagsliv. På 
motsvarande sätt menar jag att assistenter och kompanjonlärare inom skolan 
som organisation också har en sådan grundläggande övertygelse. Jag har också 
iakttagit att deras oklart definierade arbetsuppgifter och ansvarsområden kan 
leda till konflikter med andra verksamma inom förmedlingsprocessen. Enligt 
mitt förmenande är samverkan och samordning ytterst värdefullt för alla de 
inblandade parterna för att på ett systematiskt sätt kunna tala om sina konkreta 
planer för genomförandet av sina respektive organisationsprojekt (det vill säga 
vad som kan falla ut som projektsammanhang i framtiden). Gemensamma 
diskussioner bör föras kring vilka avvägningar som behöver göras för att 
förmedlingen i sin helhet ska lyckas. Detta skulle lägga vikt vid sådana saker 
som i allmänhet ses som så självklara att de överhuvud taget inte beaktas. 
Exempelvis borde kunskapen om hur förmedlingen av datorteknik faktiskt 
integreras i, och påverkar möjligheterna att genomföra andra projekt, som inte 
primärt är relaterade till teknikanvändning, lyftas fram. Det skulle kunna skapa 
en grund för gemensamt ansvarstagande för förmedlingsprocessen som helhet 
och bidra till att hantera organisatoriska stötestenar. 
Liknande tankar har tidigare presenterats av Tamm, Skär och Prellwitz 
(1999:15) som menar att det är mellan skolan och habiliteringen som problem 
uppstår. Det grundas i att de personliga hjälpmedlen provas ut, ordineras och 
bekostas av landstingen, medan hjälpmedel som är utbildningsspecifika till 
exempel speciella arbetsbänkar, ramper till skollokaler bekostas av skolan i 
respektive kommun. Den enskilda skolan beslutar om anpassningar på skolan, 
och dessa belastar skolans budget. Tamm, Skär och Prellwitz (1999) menar att 
det inte finns något övergripande ansvar för hur barn med rörelsehinder 
fungerar i sin skolmiljö. De menar att barnen har fått hjälpmedel utprovade av 
habiliteringen men att det är andra personer som ”har hand om det pedagogiska 
programmet i klassrummet” (Tamm, Skär och Prellwitz 1999:15).  
I min undersökning ser jag att barnen får datortekniska hjälpmedel förskrivna 
av syncentralerna, men det pedagogiska ansvaret för utformningen av barnens 
arbetsplats i skolan och för användningen av tekniken finns i en annan 
organisation, skolan. Skolans organisationsprojekt är inte primärt inriktat på 
barn med synnedsättning. Det krävs därför en övergripande samordning så att 
de datortekniska hjälpmedlen och de pedagogiska insatserna stödjer både 
varandra och projektet som handlar om att lära sig i barnets skolvardag, utan 
att de samtidigt gör det svårare för barnet att bli socialt delaktig och 
självständig. I analogi med Hemmingsson (2002) konstaterar jag således att de 
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insatser som görs för det enskilda barnet, inte endast kan ses som, sådana, utan 
bör betraktas utifrån ett vidare samhälleligt perspektiv.  
Vilka konsekvenser får samordningssvårigheterna av förmedlingen av 
datortekniska hjälpmedel, för barnens vardag? Studiens resultat visar på att hela 
processen rör sig om ett komplext samarbete där många personer måste bidra, 
och där förmedlingen långt ifrån är färdig när själva förskrivningen är avslutas. 
Många som är involverade i förmedlingsprocessen har begränsad kunskap om 
tekniken och användningen av den, men de har ändå stor betydelse för 
processens genomförande. Detta gäller bland andra assistenter och 
kompanjonlärare på skolan, föräldrar, kamrater och ämnes- och klasslärare på 
skolan. Förmedlingen av tekniken måste därför sättas in i ett större 
sammanhang. Skärningspunkten mellan den sociala modellen och den 
medicinska modellen är, tillsammans med den tidsgeografiska ansatsen, en god 
utgångspunkt för beskrivning och analys av förmedlingsprocessen. 
De professionella på syncentralerna verkar inom en organisatorisk ram 
(ögonkliniken) där ett övergripande individinriktat medicinskt paradigm utgör 
grunden. I sin verksamhet inom (re)habiliteringen utgår de yrkesverksamma på 
syncentralen dock från ett helhetsorienterat perspektiv där individens hela 
vardagsliv är i fokus. Alla professionellt verksamma på syncentralerna i min 
studie talar om behovet av att se helheten, att se individen i sitt sammanhang 
och att tekniken måste fungera i praktiken. Trots denna helhetsambition 
framträder organisatoriska stötestenar när barnen ska använda tekniken i 
vardagen, framförallt i skolan. Resultatet av min studie visar på vikten att 
studera förmedlingsprocessen som helhet, med skolbarnet med grav 
synnedsättning i centrum, och försöka fånga processer som samtidigt försöker ta 
hänsyn till flera dimensioner. 
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Figur 8.8 Figuren är en schematisk illustration över den helhet som förmedlingsprocessens 
vardagliga praktik äger rum inom. Figuren består av en cirkel. I mitten av cirkeln finns en 
orange punkt. Denna punkt representerar barnet som utgör navet för hela 
förmedlingsprocessen. Cirkeln är uppdelad i tre delar: en för hemmet, en för skolan och en 
för syncentralen. Var och en av dessa organisationer delas i figuren upp i underavdelningar, 
bestående av identifierade betydelsefulla personer. Under hemmet finns föräldrar, syskon 
och kamrater. Under skolan finns assistenter och kompanjonlärare, klasskamrater, lärare 
samt övriga professionella. Under syncentralen finns anpassningslärare, datatekniker samt 
övriga professionella.  Runt cirkeln står de tre projekt som förmedlingsprocessen ska 
uppfylla: att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli självständig. Projekten skrivs 
omväxlande med olika grader av svärta. För att illustrera de avvägningar som görs mellan 
dem. Ibland prioriteras ett av projekten, ibland det andra och ibland det tredje av de 
inblandade parterna. 

Figur 8.8 utgör en sammanfattande bild som visar att förmedlingsprocessen 
innefattar flera organisationer, många personer, och olika projekt. Den bör 
betraktas som komplement till bilden av väven (figur 8.5) som visar hur de 
inblandade rör sig i tid och rum vid realiseringen av förmedlingsprocessen. När 
det gäller förmedlingen av datortekniska hjälpmedel rör sig barnet i sin vardag, 
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inom och mellan de tre organisationer där tillgången till hjälpmedlen ombesörjs, 
och där användningen av dem sker. Föräldrar och syskon samspelar med 
stödpersonerna på skolan och ämnes- respektive klasslärare, liksom med 
personal från syncentralen (anpassningslärare och datatekniker). För att 
möjliggöra att helheten och inte enbart delarna hanteras, måste de 
organisatoriska stötestenarna och de passager där individerna går mellan sina 
respektive organisationer och projekt, både identifieras och överkommas. 
Förmedlingsprocessen i sin helhet är inte formellt sammanhållen utan olika 
organisationer ansvarar för sina delar. Det finns också glapp där ingen är 
ansvarig, och där alltså ”någon” måste träda in och göra så att processen inte 
hindras och stannar upp. Vem denna ”någon” blir varierar från situation till 
situation. 
Jag menar att det krävs en allmän översyn och omvärdering av det arbete som 
görs inom förmedlingsprocessen. Det gäller både syncentralen och, kanske 
framförallt, stödpersonerna i skolan. Som framgår av den tidigare presenterade 
väven av individbanor (se figur 8.5), är de olika yrkesgrupperna tids- och 
rumsmässigt sammanvävda såväl med varandra som med barnet, med 
föräldrarna samt med tekniken. Denna tidrumsliga sammanvävning sker både i 
och mellan olika lokala ordningsfickor och formar förutsättningarna för 
barnens vardag i hemmet och skolan. Det räcker alltså inte att de ingående 
organisationerna uppfyller målen med sina egna respektive organisationsprojekt 
för att förmedlingsprocessen ska lyckas. Detta kan också exemplifieras genom 
att det uppstår konkurrens mellan de medicinska, pedagogiska, psykologiska, 
sociala och tekniska insatser som Bille och Olow (1999:221) benämner 
”hörnstenar” (Bille & Olow 1999:221) i habiliteringen. De tidsgeografiskt 
baserade sammanhangen jag diskuterade i kapitel 2 (aktivitetssammanhang, 
geografiskt sammanhang, socialt sammanhang och tekniskt sammanhang) är ett 
annat sätt att beskriva och analysera denna strävan efter helhet.  
I avhandlingen har jag identifierat tre centrala projekt som bör hanteras och 
stödjas av förmedlingsprocessen. De kan dock sällan stödjas samtidigt. 
Stödpersonernas arbete innebär att de hanterar situationer där de gör 
avvägningar mellan att utföra aktiviteter som på det ena eller andra sättet 
stödjer något av de centrala projekten. Det sker kollisioner mellan projekten, 
och olika aktiviteter som stödjer ett projekt kan utgöra en skuggeffekt för ett 
annat. Jag betraktar samordningen av och konkurrens mellan de tre projekten 
som organisatoriska stötestenar, vilka måste beaktas för att 
förmedlingsprocessen i sin helhet ska kunna genomföras på ett sätt som 
möjliggör för barnet, att på bästa sätt tillvarata de datortekniska hjälpmedlen 
som resurs, så att de inte tvärtom utgör restriktioner.  
De olika parterna måste alltså samordna sina verksamheter trots att de ska 
verka för olika organisationsprojekt. Den ena organisationen (till exempel 
skolan) kan ha fullgjort åtagandena i sitt organisationsprojekt (eller i alla fall 
delprojekt av detta organisationsprojekt) men för barnet riskerar det långsiktiga 
organisationsövergripande projektet som motiverar förmedlingsprocessen, att 
haverera om det inte finns en samlad plan för hela arbetet. Det krävs mer 
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långsiktig och långtgående samverkan för att ordna (och ordna om) de lokala 
ordningsfickor där förmedlingen utförs, liksom de rörelser som måste göras 
mellan olika lokala ordningsfickor. Då kan hänsyn tas till organisationsprojekt i 
hela förmedlingsprocessen, från förskrivning till användning. För att lyckas med 
detta krävs utbildning av barnet, av föräldrar och inte minst av assistenter och 
kompanjonlärare, tillika med överiga lärare. Studiens resultat visar att mycket 
ansvar för att föra processen framåt läggs på stödpersonerna i skolan och därför 
är det rimligt att de har bättre kunskaper för att kunna bistå och vägleda barnet. 
Resultatet visar dessutom att ett stort ansvar för de datortekniska hjälpmedlen 
läggs på det enskilda barnet.  

8.5 Avslutande kommentarer och fortsatt forskning 
Förmedlingsprocessen är tidsmässigt, rumsligt och organisatoriskt fragmenterad. 
Barnet utgör navet som processen utgår från, och syncentralerna, skolan och 
föräldrarna i hemmet ansvarar för olika delar av arbetet med att driva processen 
i önskad riktning. Till stor del är det dock stödpersonerna i skolan som får 
försöka hantera sådant som inte de andra ansvariga uppmärksammar och som 
riskerar att få skuggeffekter i barnets vardag. De inblandade utför förmedlingen 
i vardagen tillsammans. Situationerna visar att respektive organisationsprojekts 
genomförande kan fungera bra inom respektive organisation. Men när blicken 
riktas mot helheten, så som den på kort sikt framträder för individen varje dag, 
och så som den på lång sikt kan problematiseras utifrån frågan om kontinuitet 
och lärande i genomförandet av olika projekt, så fungerar det inte 
tillfredsställande. Samordningsproblematiken föranleder en större diskussion om 
tydligare roller i syfte att göra helheten inom förmedlingsprocessen gripbar. 
Någon form av gemensamt ansvar för de delar som ingen tar ansvar för idag 
skulle utgöra ett viktigt bidrag. En sådan samordning inom 
förmedlingsprocessen skulle kunna underlätta planeringen för organisationerna 
var för sig, samtidigt som helheten i barnens och deras familjers vardag 
uppmärksammas och värnas.  
Som framgår av ovanstående resonemang menar jag att de olika 
organisationsprojekten måste utformas så att de främjar samverkan och 
samordning när de inblandade genomför sina respektive individprojekt i syfte 
att föra förmedlingsprocessen åt det avsedda hållet. Om var och en av de 
inblandade enbart tar hänsyn till antingen det egna organisationsprojektet eller 
endast till ett av de tre centrala projekten (att lära, att bli socialt delaktig, att bli 
självständig), blir skuggeffekten att förmedlingen inte fullföljs. Det innebär att 
man misslyckas med syftet bakom att förmedla datortekniska hjälpmedel till 
barn med grav synnedsättning. Den ena organisationen kan lyckas genomföra 
det de definierar som sitt huvudprojekt, men för barnet havererar projekten 
eftersom hjälpmedlen inte kan komma till användning. Genom att analytiskt 
betrakta samordningen av och konkurrens mellan de tre centrala projekten som 
organisatoriska stötestenar i de inblandade personernas vardag (när de rent 
praktiskt ska genomföra förmedlingsprocessen), kan problem och dilemman 
som uppstår när avvägningar ska göras, lättare förklaras. Genom att ett från 
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början anlagt helhetsperspektiv på förmedlingsprocessen möjliggör en långsiktig 
planering där tids- och rumsdimensionen beaktas, kan sådana organisatoriska 
stötestenar i viss mån också undvikas. 
Genom att använda de analytiska verktygen: resurs, restriktion, projekt, 
aktiviteter, prisma, skuggeffekter, organisatoriska stötestenar och lokala 
ordningsfickor, tillsammans med den tidsgeografiska notationen, har denna 
avhandling visat på komplexiteten och mångsidigheten i förmedlingsprocessen – 
så som den levs och erfars i vardagen. När de tidsgeografiska verktygen används 
för att analysera komplexa mönster i vardagslivet och relationer mellan 
människa och teknik respektive mellan människor, framgår fragmenteringen av 
förmedlingsprocessen. De tidsgeografiska verktygen hjälper till att fånga 
vardagen som den självklara men svårartikulerade process som var och en lever 
i. Verktygen bidrar också till att öppna upp för diskussioner där individers och 
organisationers olika rationaliteter, och vilka konsekvenser dessa medför, utgör 
utgångspunkten. Olikheterna kan då utgöra en fruktbar grund för samtal där en 
plattform kan utformas som grund för att bestämma vem som ska göra vad, när, 
var, hur och varför – och vad som bör göras tillsammans. Med ett sådant 
helhetsperspektiv anser jag att förmedlingsprocessen, grundad på det arbete som 
görs av de inblandade i sina individprojekt, som trots att de ingår i olika 
organisationsprojekt och omfattas av olika rationaliteter, kan förankra 
förmedlingen av datortekniska hjälpmedel i barnens vardagsliv, både i hem och 
skola. 
Denna studie tar en utgångspunkt i begreppet tillgänglighet som förs fram i 
nationella politiska mål och samhälleliga ambitioner. Informations- och 
kommunikationstekniken framställs som en möjlighet för alla att delta på lika 
villkor i samhällslivet, och skolan utgör en central arena där detta ska 
förverkligas. Datoranvändandet förefaller först vara väl integrerat i barnens 
vardagsliv. När jag i en intervju frågar Bodil hur livet skulle te sig om hon inte 
hade en dator svarar hon så här: ”Ojojoj! Det vill jag inte ens veta” (intervju 
med Bodil 2004-05-11). När jag frågar Benny om han har tänkt på hur det 
skulle vara att inte ha dator svara han ”/med fniss/, Neej faktiskt inte.” (intervju 
med Benny 2004-05-04). Även utdraget ur Bosses ljudinspelade dagbok i 
studiens första kapitel visade en, till synes, oproblematisk användning av 
datorteknisk utrustning i skola och hem. Resultaten av mina studier visar dock 
att datortekniken som sådan bara är ett av flera nödvändiga redskap för att 
barn med synnedsättning ska kunna leva ett vardagsliv på lika villkor. Analysen 
visar att den till synes okomplicerade användningen möjliggörs genom en 
långsiktig process. Resultaten visar också att den förmedlingsprocess i vilken 
förskrivning och användning av tekniska hjälpmedel sker, långt ifrån är självklar 
och att den är geografiskt och organisatoriskt fragmenterad. 
Den användning av datortekniken som jag studerat på ett vardagligt plan, har 
också en vidare, generell betydelse. Många delar av den här studerade 
förmedlingsprocessen har bärighet på andra processer av förmedling av teknik 
eller information, som innefattar många inblandade aktörer från olika 
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verksamhetsområden. Mina analyser visar på flera områden där det finns tydliga 
behov av ytterligare forskning. 
Ett sådant område som med fördel skulle kunna belysas ytterligare är 
arbetssituationen för stödpersonerna i skolan. Denna bör studeras utifrån de i 
kapitel fem identifierade uppgifterna av olika karaktär som jag menar att 
stödpersonerna förväntas stödja. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot de 
datortekniska hjälpmedlens centrala roll vad avser möjligheterna att stödja de 
tre projekt jag belyste i kapitel sex. Samspelet mellan stödpersonerna och klass- 
respektive ämneslärare skulle kunna studeras utifrån skolans övergripande 
målsättning om att alla elever ska kunna delta på lika villkor. Claes Nilholms 
(2007) arbete med att sammanfoga olika perspektiv inom specialpedagogiken 
jämte Eva Melins (2007) försök att i en interveneringsmodell förena den sociala 
och den medicinska modellen torde vara en möjlig bas för att, utifrån en 
tidsgeografisk ansats, försöka finna vägar att diskutera samhällets övergripande 
politiska ambitioner med individens vardag.  
Förskrivningen av datortekniska hjälpmedel i sig identifierar jag också som ett 
mycket intressant fält för fortsatt forskning. Studien visar att det finns skillnader 
i hur förskrivning uppfattas. Inte minst tvingar förskrivningen av datortekniska 
hjälpmedel fram en diskussion kring vilka personer som i framtiden ska hantera 
detta. Avhandlingen visar på att diskussionen om tekniska hjälpmedel, och de 
sammanhang de ska användas inom, måste fördjupas. Då bör hänsyn tas till att 
datortekniken samtidigt kan utgöra en resurs och en restriktion för individen 
med synnedsättning, beroende på hur tid och rum används, samt i vilket 
organisatoriskt sammanhang datortekniken betraktas. Avhandlingen visar att 
den tidsgeografiska ansatsen är användbar för att identifiera och lokalisera 
organisatoriska stötestenar som annars knappast upptäcks. Eftersom de enskilda 
barnen mycket påtagligt påverkas av dessa organisatoriska stötestenar är det 
också betydelsefullt att fortsatt forskning kring detta begrepp utförs.  
Avhandlingens titel ”Att lära, att göra, att klara” är vad förmedlingsprocessen 
av datortekniska hjälpmedel syftar till för den enskilde. Om de, i avhandlingen 
identifierade tre centrala projekten (att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli 
självständig) stöds i förmedlingsprocessen kan barnen över tid såväl lära sig, 
som göra och klara sig i vardagen.  
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Sammanfattning på svenska  

Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik betraktas idag 
som en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet på lika villkor.111 Nära 
förknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor 
(Statens institut för kommunikationsanalys 2007).112

Min studie rör barn med grav synnedsättning och hur de får tillgång till och 
använder datortekniska hjälpmedel. Sådana hjälpmedel kan fylla många 
funktioner i barns vardagsliv och ge dem möjlighet att söka information och att 
kommunicera med andra, både på fritiden och i skolan. Precis som seende barn 
kan barn med grav synnedsättning därmed anteckna i läroböcker, surfa på 
Internet, hålla sig à jour med sportresultat, läsa noter, skriva musik samt skicka 
e-post till bekanta runt om i världen. 

 Exempelvis antas 
datortekniken göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att själva 
hantera sådana saker i sin vardag som tidigare krävde andras hjälp 
(Handikappinstitutet 1997). Tillgång till och användning av datortekniska 
hjälpmedel ställer dock krav på kunskap och ekonomiska resurser. 
Datortekniska hjälpmedel för personer med grav synnedsättning kan kosta över 
100.000 kr vilket är mycket mer än vad en medelinkomst medger. I Sverige 
erbjuds därför personer med vissa funktionsnedsättningar, bland andra personer 
med grav synnedsättning, ekonomiskt stöd från samhället för att få tillgång till 
och hjälp med att lära sig använda datortekniska hjälpmedel. Personer med 
synnedsättning får tillgång till datortekniska hjälpmedel på syncentraler, genom 
en förskrivningsprocess.  

Kommuner, skolor och enskilda lärare har ett gemensamt ansvar för att barn 
med synnedsättning ska kunna ta del av undervisningen. Begreppet ”en skola för 
alla” (Skolverket 2000, Skolverket 2005:270) kan ses i förhållande till hur 
skolan lever upp till kraven på inkludering och hur mål för och planering av 
skolans verksamhet avspeglas i skolbarnens vardag. Skolan utgör således ett 
exempel på ett område där den övergripande samhälleliga ambitionen om ett liv 
på lika villkor konkretiseras.  
För att underlätta för barn med grav synnedsättning att delta i och tillgodogöra 
sig undervisningen har de ofta tillgång till en särskild stödperson i skolan. 113

                                         
 
111 IT (informationsteknik) används här synonymt med IKT (informations- och kommunikationsteknik). 

 
Föräldrar, lärare och stödpersoner i skolan har olika förutsättningar att stödja 
barnen i tillägnandet och användningen av de tekniska hjälpmedlen. På grund av 

112 Datortekniska hjälpmedel kan öka delaktigheten och det finns nationella politiska mål som stipulerar 
att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor (Prop 1999/2000:79). Den 
målsättningen kan relateras till FN-konventionen, som särskilt lyfter fram att det är samhällets ansvar 
att möjliggöra en sådan delaktighet (Ds 2008:23, Prop 2008/09:28).  
113 Särskilda stödpersoner i skolan utgörs av en assistent eller en kompanjonlärare. 
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komplexiteten i anpassningarna är det svårt för kamrater och andra lite allmänt 
datorkunniga att hjälpa till när problem uppstår med de tekniska hjälpmedlen. 
Därför är det angeläget att studera vad som underlättar respektive försvårar 
användningen av de förskrivna datortekniska hjälpmedlen i skolan och i 
hemmen. Hur teknik förmedlas och vilka konsekvenser detta får för barnens 
möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor är därför en central fråga. 
Syncentralens förskrivning av datortekniska hjälpmedel utgör tillsammans med 
skolans och hemmets insatser för att barn med synnedsättning ska tillägna sig 
och använda dessa hjälpmedel, en process som jag kallar förmedlingsprocessen.  
Förmedlingsprocessen innebär att barn med grav synnedsättning både ska kunna 
få tillgång till, kunskaper om, samt förutsättningar att ta datortekniken i bruk i 
olika vardagliga situationer. Processen involverar flera personer och 
organisationer på olika platser och vid olika tidpunkter. Både syncentralen och 
skolan har, utifrån sina respektive verksamhetsmål, ett uppdrag från samhället 
att ge barn med grava synnedsättningar förutsättningar att leva ett gott liv på 
lika villkor. Olika rationaliteter ställs dock emot varandra när professionellt 
verksamma från syncentraler och skolor tillsammans med föräldrar ska 
möjliggöra för barnen att ta tekniken i bruk. Förmedlingsprocessen är således 
både organisatoriskt komplex och utsträckt i tid och rum.  
Förskrivningen av hjälpmedel har ett kompenserande, individanknutet drag och 
kan relateras till den individuella/medicinska modellen (Barnes, Oliver & Barton 
2002). Samtidigt innebär målet om tillgänglighet att samhällets och skolans 
struktur ska anpassas och organiseras så att alla barn kan vara delaktiga. Inom 
forskning om funktionshinder återfinns denna ambition tydligt i den sociala 
modellen (Barnes, Oliver & Barton 2002; Swain & French 2008). I denna studie 
diskuteras hur den dubbelhet (kompensation för individen respektive strukturell 
förändring för tillgänglighet) tar sig uttryck i organisation, strukturer och 
stödjande insatser. Det visar sig att praktiken är inriktad på att enskilda 
individer ska förändras snarare än på att lägga resurser på att möjliggöra för 
alla barn att, på lika villkor, ta del av undervisningen i skolan. 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med denna avhandling är att visa hur barn med grav synnedsättning får 
tillgång till och använder datortekniska hjälpmedel. Frågor som ställs är: 
Samordnas syncentralens, skolans och hemmets verksamhet i 
förmedlingsprocessen – och i så fall hur? Vilka problem eller dilemman kan 
uppstå och hur hanteras dessa av de inblandade? Vilka konsekvenser får det för 
barnets vardag? 
Jag kommer att besvara dessa frågor genom att studera förmedlingsprocessen 
utifrån hur datortekniska hjälpmedel förskrivs och hur barnen, med hjälp av 
olika stödpersoner, tillägnar sig kunskap om och använder erbjudna verktyg i 
vardagen. Begreppet förmedling av teknik består således av två delar. Den första 
delen avser förskrivningen av hjälpmedel. Den andra delen avser vad som 
händer när barn med grav synnedsättning, med hjälp av stödpersoner, ska lära 
sig att använda, och använder tekniken, framförallt i skolan och i hemmet. Med 
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stödpersoner menas föräldrar och kompanjonlärare respektive assistenter på 
skolorna samt yrkesverksamma på syncentralerna. 
Analysen fokuserar, med en tidsgeografisk ansats, interaktionen mellan 
människor, samt mellan teknik och människor i hemmet, skolan och på 
syncentralen. Förskrivning av teknik sker på syncentraler, medan användningen 
företrädesvis sker i andra organisationer och sammanhang. I förmedlingen har 
en mängd personer med olika uppdrag ansvar för att tillhandahålla och 
möjliggöra användning av teknik. Förmedlingen innebär inte att teknik överförs 
mellan en givare och en passiv mottagare utan att de inblandade personerna alla 
är delaktiga i att göra datortekniken till ett användbart hjälpmedel i vardagen. 

Teoretisk bakgrund och analytiska redskap 
För att analysera mitt material har jag sökt efter ett helhetsorienterat synsätt 
som med fokus på individen samtidigt kan hantera andra nivåer i analysen. 
Därutöver ska det materiella tillmätas betydelse och verktyg erbjudas som 
lämpar sig för att analysera förflyttningar i tid och rum och för att analysera 
effekterna i barnets vardag av olika insatsers konkurrens om tid och rum. 
Tidsgeografin ger mig sådana möjligheter att samla och analysera ett empiriskt 
material. Processer äger rum någonstans och genom tidsgeografins tidsrumsliga 
fokus och dess ambition att hantera flera skalnivåer, kan helheten studeras utan 
att delarna förloras ur sikte – och omvänt (Hägerstrand 1974). Tidsgeografin 
kan användas för att sätta fokus på praktiska handlingar och kan analysera dem 
med hjälp av verktyg som synliggör processer. Den tidsgeografiska ansatsen 
erbjuder möjligheter att studera såväl individer och organisationer som 
samspelet mellan dem. Ansatsen kan uppmärksamma restriktioner i relationer 
mellan organisation och individer.  
Med stöd i tidsgeografin studeras praktiska handlingar och hur de kan förstås ur 
ett processperspektiv. Tidsgeografiska analysmetoder ger möjlighet att se 
sekvenser av aktiviteter (vardagssammanhang) och hur olika aktiviteter 
genomförts för att realisera målet med ett projekt (projektsammanhang). 
Förmedlingsprocessen betraktas som ett övergripande politiskt projekt som 
realiseras genom en komplex interaktion mellan – och inom – organisationer på 
olika platser där barnen genom olika insatser ska lära sig hantera och använda 
datortekniska hjälpmedel. Tidsgeografin fokuserar människors och 
organisationers tillgång till resurser, samt vilka restriktioner som begränsar 
möjligheterna att nyttja resurserna i olika situationer.  
I avhandlingen visas att de fysiska, sociala och organisatoriska förutsättningarna 
arrangeras så att de ska utgöra resurser och mildra effekter av restriktioner. 
Detta kan analyseras med begreppet lokal ordningsficka (Hägerstrand 1985). I 
en lokal ordningsficka kan individers agerande för att ordna sina resurser 
utifrån sina egna personliga förutsättningar synliggöras i relation till 
omgivningens strukturer och social miljö (Åström 2001). Det tidsgeografiska 
tankesättet ger således teoretiska verktyg för att synliggöra och analysera 
processer som äger rum i vardagen.  
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Jag använder de tidsgeografiska begreppen: resurs, restriktion, projekt, aktivitet, 
skuggeffekt, prisma, organisatoriska stötestenar samt lokal ordningsficka för att 
analysera den komplexa förmedlingsprocessen.   

Studiens genomförande, metod och material 
Min ingång i studien har varit syncentralerna och förskrivningen av 
datortekniska hjälpmedel. Sedan följde jag förmedlingsprocessen i hemmet och 
skolan, två organisationer där barnen tillbringar stor del av sin vardag. Jag har 
samlat in undersökningsmaterialet genom intervjuer och samtal med barn, 
föräldrar och yrkesverksamma i skolor och på syncentraler samt genom 
observationer på syncentraler och i skolor. Barnen har dessutom skrivit eller 
talat in aktivitetsorienterade dagböcker, vilka bland annat utgjort underlag för 
intervjuer. 
Undersökningen genomfördes under åren 2000 till och med 2004. De två 
syncentraler där undersökningen gjorts ligger i medelstora svenska städer inom 
samma landsting. Åtta barn med grava synnedsättningar ingår i studien och de 
var vid tiden för undersökningen mellan 7 och 18 år.114

Barn med grav synnedsättning är dock inte en homogen grupp. Det finns stora 
skillnader i hur grav synnedsättningen är, och inom undersökningsgruppen finns 
det stora individuella skillnader i hur bra barnen såg och i hur stor användning 
av synen de hade. Det innebär att några av barnen, vid undersökningens 
genomförande inte såg någonting alls medan andra hade synrester. Då 
undersökningen omfattar minderåriga barn har föräldrarna godkänt att barnen 
deltog i undersökningen. Inför publicering ska alla namn på personer och orter 
ändras.  

 Urvalet av barn gjordes i 
samråd med den personal på respektive syncentral som hade ansvaret för 
barnens synhabilitering och därmed också för förskrivning av deras 
datortekniska hjälpmedel. Tre av de åtta barnen kommer från den ena 
syncentralens upptagningsområde och fem från den andras. Jag har valt 
svensktalade barn i skolåldern som enbart har synnedsättning, i bemärkelsen att 
de inte har fler diagnostiserade funktionsnedsättningar som påverkar vilken 
instans som ansvarar för förskrivningen av hjälpmedel. Urvalet innebär att alla 
barn, enligt de gjorda avgränsningarna, som var inskrivna vid de två 
syncentralerna under den aktuella perioden ingår i studien.  

Förskrivning av datortekniska hjälpmedel på syncentraler 
Behovsbedömningen av datortekniska hjälpmedel för skolbarn fungerade utan 
större besvär. Emellertid förekom vid undersökningens genomförande stora 

                                         
 
114  Två av ungdomarna hade vid intervjutillfället fyllt 18 år (en skulle snart fylla 19 år). Jag började mina 
förberedande studier, observationer, samtal med syncentralens personal, intervjuer med professionella 
under år 2000. Ett av barnen var vid undersökningens start (år 2000) 5 år, men vid gruppintervjun med 
föräldrarna (år 2002) var barnet 7 år, och kom med i undersökningen. Ett annat barn tillkom under 
undersökningens gång då barnet började se sämre och behövde använda datorteknisk utrustning och 
punktskrift. 
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glapp med avseende på utbildning och kunskaper hos såväl barn, föräldrar som 
skolans personal rörande det vardagliga handhavandet av såväl själva datorn 
som hjälpmedlen. 
I intervjuer poängterar datateknikerna att det är skillnad mellan att ha kunskap 
om datorer i allmänhet och att kunna använda och förstå de specialanpassade 
hjälpmedelsprogrammen. Kunskap om hur datorn kan utnyttjas krävs för att 
den datortekniska utrustningen som förskrivs ska bli användbar och fungera 
som en resurs för den enskilde individen. I och med att datortekniska hjälpmedel 
började förskrivas till personer med synnedsättning fick syncentralen ett nytt 
delprojekt i sitt organisationsprojekt. Detta innebar förändringar i den tidigare 
rådande ordningen på syncentralen, om vem som ska göra vad, när och hur, och 
därmed förändrades syncentralen som lokal ordningsficka. 
De datortekniska hjälpmedlen har fört med sig att den etablerade yrkesgruppen 
anpassningslärare som var väl bevandrad i att hantera och förskriva äldre teknik 
(käppar, klockor och bandspelare) började hantera ny teknik (datortekniska 
hjälpmedel). Den nya tekniken kräver teknisk kompetens, och förskrivningen av 
datortekniska hjälpmedel behöver därför i stor utsträckning ske i samråd med 
datateknikerna. Datateknikernas kunskap om tekniken utnyttjas för att 
komplettera anpassningslärarens bedömning av behov av insatser. 
Anpassningsläraren har ansvaret för förskrivningen, men materialet visar att 
arbetet kring utprovningar, anpassningar och val av specifika produkter, i stor 
utsträckning sker i samspel mellan anpassningslärare och datatekniker. 
Samordningen mellan yrkeskategorierna är alltså viktig.  

Tekniken tas i bruk i skola och hem 
De barn som ingår i studien förefaller över lag vara positiva till att använda de 
datortekniska hjälpmedel de fått via syncentralen och föreföll närmast förvånade 
när jag frågade dem hur det skulle ha varit i skolan om de inte hade haft datorn. 
Av deras berättelser att döma förefaller de använda datorn i stort sett hela tiden. 
En pojke berättar att han har lärt sig att använda datorn bland annat genom att 
öva på kortkommandon på syncentralen och att han också har lärt sig mycket 
genom att helt enkelt testa sig fram. På frågan om han önskade att han kunde 
mer kring datorn svarade han: ”Nej. Jag tycker att jag kan tillräckligt” (intervju 
med Benny 2004-05-04). 
Barnens till synes självklara användning av datortekniska hjälpmedel kan ses 
som resultat av förmedlingsprocessen. Barnen tillbringar en stor del av sin 
vardag i skolan och studien visar att en betydande del av det arbete som görs för 
att de ska kunna ta sina hjälpmedel i bruk äger rum på skoltid. För att barn med 
grava synnedsättningar ska kunna använda sina hjälpmedel och ta del av 
undervisningen har de tillgång till stödpersoner i skolan. Dessa stödpersoner ska 
bland annat hjälpa lärarna att omvandla undervisningsmaterialet till sådana 
media att barnet kan läsa och arbeta med det. Studien visar att stödpersonerna 
har en central roll vad gäller att möjliggöra för barnen att ta tekniken i bruk. 
Stödpersonernas uppgift är dock diffus och de upplever att de har ett stort 
ansvar. I arbetsuppgifterna ingår att de över tid ska fasa ut sig själva, vilket 
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oftast är slutfört, ungefär när barnen ska börja på gymnasiet. Skolor gör olika 
bedömningar av barnets behov av stödpersoner. Vissa skolor menar att barn 
med synnedsättning behöver en kompanjonlärare (som har pedagogisk 
utbildning) medan andra menar att en assistent (utan sådan utbildning) räcker. 
Materialet visar att oavsett utbildning utför stödpersonerna likartade 
arbetsuppgifter.  
Mycket skolarbete utförs efter lektionstid och datortekniska hjälpmedel används 
även då, men utanför skolan saknas den stödperson som barnet mestadels har 
tillgång till i skolan. Barn med synnedsättning förutsätts således klara den del av 
skolarbetet som utförs i hemmet med hjälp av antingen sin egen datortekniska 
kunskap eller med stöd av föräldrarna. Familjer med barn med synedsättning 
lever sina vardagsliv som vilka andra barnfamiljer som helst. Vissa saker, 
exempelvis, läxläsning, måste dock utföras på annorlunda sätt, och tar längre 
tid. Föräldrarna poängterar barnens bristande möjlighet att skaffa sig överblick 
över större textmängder när datortekniska hjälpmedel används. Den tekniska 
utrustningen gör det svårt att skumläsa text, vilket medför att framförallt de 
yngre barnen behöver mycket stöd och hjälp att navigera mellan och i program 
och dokument. Föräldrarna saknar i många fall utbildning på barnens speciella 
datortekniska hjälpmedel (de kan till exempel sällan kortkommandon) och 
upplever därför att det kan vara svårt att ge barnen det stöd de behöver för att 
de ska kunna göra sina läxor och andra hemuppgifter.  

Tre centrala projekt som påverkar utfallet av förmedlingsprocessen 
Förmedlingsprocessen rör hela vardagen och med utgångspunkt från datorn som 
hjälpmedel diskuteras tre projekt vars mål är viktiga för barnet att nå, för att på 
kort och lång sikt kunna leva ett gott vardagsliv. Dessa projekt är: att lära sig, 
att vara socialt delaktig och att bli självständig.  
I förmedlingsprocessen genomför de inblandade personerna olika aktiviteter för 
att barnen ska kunna nå målen för de tre projekten, då barnen inte antas nå 
dessa mål utan andras inblandning och assistans. Jag studerar möjligheter att 
skapa resurser och överbrygga hinder i syfte att genomföra förmedlingen av 
datortekniska hjälpmedel som ska fungera i vardagen för barn med grav 
synnedsättning. I den del av förmedlingsprocessen som avser användningen av 
de datortekniska hjälpmedlen behöver de inblandade parterna lyckas med att 
göra avvägningar mellan och ta hänsyn till flera konkurrerande aktiviteter och 
projekt. 
De tre projekten framträder tydligt i förmedlingsprocessen såväl på syncentralen 
som i skolan och i hemmet. För organisationerna handlar det om att arrangera 
respektive organisationsprojekt, som stödjer de tre projekten, på ett sådant sätt 
att barnens vardag underlättas. Fokus i studien ligger inte på barnens olika 
individprojekt, hur centrala de än är för förmedlingsprocessens genomförande, 
utan istället på hur de tre organisationerna, såväl var för sig, som tillsammans, 
lyckas manövrera så att förmedlingsprocessen kan genomföras.  
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Vardagliga situationer i förmedlingsprocessen 
De tre projekten kan stå i konflikt med varandra, till exempel ställs barnens 
önskan att träna på datorn mot att de samtidigt vill leka med sina kamrater. 
Med en tidsgeografisk ansats analyseras situationer där konflikter uppstår och 
vilka avvägningar och försök till samordning som görs av de inblandade. I 
analysen av situationerna diskuteras projekt som berörs, stöds eller motverkas. 
Jag analyserar om de medverkande i situationerna själva reflekterar över hur 
vissa val möjliggör eller omöjliggör andra val (skuggeffekter). I vissa fall kan ett 
av de tre projekten prioriteras på kort sikt framför ett annat, men det för 
tillfället lägre prioriterade projektet kan vid ett senare tillfälle, och på lång sikt, 
ändå komma att gynnas av det gjorda valet. De situationer jag valt ut är: 
Istället för att träna fingersättning, Läxläsning, Koppla ner datorn eller vara med 
kompisarna?, Teknikens placering i klassrummet, Teknikens placering i tiden: 
Nu eller sedan?, Vem vill använda fickminne? 
 
Analysen av vardagliga situationer där oklarheter, osäkerhet och spänningar 
uppstår mellan de inblandade projekten och deltagarna i processen fångar den 
vardagliga praktiken i de olika organisationerna. Detta berör samverkan mellan 
föräldrar, skolbarn och professionellt verksamma och de avvägningar som 
därvid görs. Därmed tydliggörs hur deras insatser tillsammans bygger upp 
förmedlingsprocessen. 

Att åstadkomma en helhet av fragment 
I skolan ansvarar vanligen assistenter eller kompanjonlärare för att bistå barn 
med synnedsättningar när de datortekniska hjälpmedlen krånglar och i hemmet 
har föräldrarna motsvarande ansvar. Det övergripande målet med 
förmedlingsprocessen kan endast realiseras genom samordning av ett stort antal 
aktiviteter som utförs av en mängd olika personer i olika organisationer på olika 
platser. Organisationsprojekten styrs av olika rationaliteter vilka inte alltid 
harmonierar med varandra. Syncentralen ansvarar för förskrivningen av 
hjälpmedlen som sedan ska användas i hemmets och skolans vardag – där andra 
personer än syncentralens personal är engagerade och har beslutanderätt. Därför 
räcker det inte med att begränsa analysen till enbart en av de identifierade 
organisationerna eller platserna. En sådan begränsning skulle innebära att 
helhetsperspektivet skulle gå förlorat. Jag menar att förmedlingen måste 
betraktas som en (långvarig) process där helhetsperspektiv och sammanhang är 
nyckelord. 
Även om syncentralen har ansvaret för förskrivningen av de datortekniska 
hjälpmedlen, genomförs den tidsmässigt större delen av förmedlingsprocessen i 
hemmet respektive skolan. Var barnet ska använda tekniken har betydelse för 
vilka resurser och restriktioner som finns och hur barnet och omgivningen 
hanterar dessa. Följden av denna multilokaliserade användning av datortekniska 
hjälpmedel kan illustreras som en väv av individbanor. Förmedlingens 
övergripande och politiskt identifierade projekt utförs alltså som helhet inom 
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ramen för flera organisationers organisationsprojekt, och utförs både på och 
mellan de platser där organisationerna är lokaliserade. Avhandlingens analys tar 
sin utgångspunkt i den väv av individbanor där varje individs (tillika med 
datorns) rörelser i tid och rum, i och mellan syncentralen, skolan och hemmet 
illustreras av individbanor i olika färg.  

 
Figur sammanfattning på svenska.1 Figuren är en principiell illustration av 
förmedlingsprocessen som en väv av individbanor. Figuren föreställer ett koordinatsystem. 
Längst den vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. På den horisontella axeln har de 
tre platserna (hemmet, skola och syncentral) markerats. Organisationern på respektive plats 
markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan och grönt för syncentralen. Såväl de i 
förmedlingsprocessen inblandade personerna som själva datorn representeras av 
individbanor i olika färger. En organge individbana används för att illustrera barnets 
rörelser i tidrummet.  En röd indivibana representerar barnets föräldrar och en blå 
individbana används för störpersonerna i skolan. En grön individbanananvänds för 
anpassningsläraren, en lila för datateknikern och en svart representerar datorn. Resultatet 
av alla individbanorna, inlagda i ett och samma koordinatsystem, visar en mängd trådar, 
som tillsammans ser ut att vara en matta, en väv. Figuren ska illustrera den komplexa 
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organisation som måste hanteras för att alla inblandade personer och organisationer ska 
kunna samordna sina möten och insatser. 

 
Det samlade arbetet inom organisationerna på olika geografiska platser inverkar 
på, om och hur, förmedlingsprocessen förs framåt. När datorn är på lagning har 
detta effekter både på vad barnet kan göra i skolan och på vad som kan utföras 
inom förmedlingen som helhet. Genom att fokusera på delarna i 
förmedlingsprocessen och arbetet i den, kan jag diskutera förutsättningar för 
den samordning som krävs för att hela processen ska fungera för barnet. Jag kan 
också diskutera vilka konsekvenser samordningen har för de omgivande 
organisationer och platser där arbetet bedrivs, samt vilka konsekvenser 
teknikförmedlingens utformning och genomförande får för barnets vardag. 
Väven är inte statisk utan utökas hela tiden i samspelet mellan de inblandade 
personerna och förändringar i organisationsprojekten. Det är alltså en ständigt 
pågående process där aktiviteter utförs av flera personer och vars sammantagna 
resultat är realiseringen av förmedlingsprocessen. Såväl den tid det tar, som 
platsen som bevistas, måste enligt min analys tas med för att 
förmedlingsprocessen ska kunna underlättas. De sammantagna ansträngningar 
som görs av de inblandade handlar bland annat just om att kunna hantera 
konkurrens och konflikter som uppstår därför att tid och plats inte beaktats 
tillräckligt i planering och genomförande av förmedlingsprocessen. 
I analysen av materialet har organisatoriska stötestenar identifierats. De effekter 
dessa för med sig kan studeras utifrån tid och rum. I studien har följande 
indelning gjorts: 
Tid: Långsiktighet, Tid: 8 eller 24 timmar om dagen, Tid: Erfarenhet, 
Tid: Det tar tid att ha synnedsättning, Rum: Förflyttningar mellan platser i tid 
och rum, Rum: Lokala ordningar skapas och omskapas. 
 
Studiens resultat visar att hela förmedlingsprocessen rör sig om ett komplext 
samarbete där många personer måste bidra, och där tekniken långt ifrån är 
färdig när själva förskrivningen avslutas. Många som är involverade i 
förmedlingen har inte särskilt stor kunskap om tekniken eller användningen av 
den, men de har betydelsefulla roller för förmedlingens realisering. Detta gäller 
bland andra assistenter och kompanjonlärare på skolan, föräldrar, kamrater 
samt ämnes- och klasslärare på skolan. Förmedlingen av tekniken måste därför 
sättas in i ett större sammanhang. Skärningspunkten mellan den sociala 
modellen och den medicinska modellen är, tillsammans med den tidsgeografiska 
ansatsen, en god utgångspunkt för beskrivning och analys av 
förmedlingsprocessen.    
Barnen får datortekniska hjälpmedel förskrivna av syncentralerna, men det 
pedagogiska ansvaret för utformningen av barnens arbetsplats i skolan sker i en 
annan organisation. Användningen av tekniken sker både i skolan och i 
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hemmet, vars respektive organisationsprojekt inte primärt är inriktat på barn 
med synnedsättning. 
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Figur sammanfattning på svenska.2  Figuren är en schematisk illustration över den helhet 
som förmedlingsprocessens vardagliga praktik äger rum inom. Figuren består av en cirkel. I 
mitten av cirkeln finns en orange punkt. Denna punkt representerar barnet som utgör navet 
för hela förmedlingsprocessen. Cirkeln är uppdelad i tre delar: en för hemmet, en för skolan 
och en för syncentralen. Var och en av dessa organisationer delas i figuren upp i 
underavdelningar, bestående av identifierade betydelsefulla personer. Under hemmet finns 
föräldrar, syskon och kamrater. Under skolan finns assistenter och kompanjonlärare, 
klasskamrater, lärare samt övriga professionella. Under syncentralen finns 
anpassningslärare, datatekniker samt övriga professionella.  Runt cirkeln står de tre projekt 
som förmedlingsprocessen ska uppfylla: att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli 
självständig. Projekten skrivs omväxlande med olika grader av svärta. För att illustrera de 
avvägningar som görs mellan dem. Ibland prioriteras ett av projekten, ibland det andra och 
ibland det tredje av de inblandade parterna. 
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Figur sammanfattning på svenska.2 är en sammanfattande bild som visar att 
flera organisationer, många personer, och olika projekt berörs i 
förmedlingsprocessen. Den bör betraktas som ett komplement till bilden av 
väven (figur sammanfattning på svenska.1) som visar hur de inblandade rör sig i 
tid och rum i realiseringen av förmedlingsprocessen. När det gäller förmedlingen 
rör sig barnet i sin vardag, inom och mellan de tre organisationer där såväl 
tillgången till hjälpmedlen ombesörjs, som där användningen av dem sker. 
Föräldrar samspelar med stödpersonerna på skolan och ämnes- respektive 
klasslärare, tillika med personal från syncentralen (anpassningslärare och 
datatekniker). För att möjliggöra att helheten, och inte enbart delarna, hanteras, 
måste passagerna, där individerna går mellan sina respektive organisationer och 
projekt, både identifieras och bejakas. Det är inte en formellt sammanhållen 
process, utan olika organisationer ansvarar för sina delar. Det finns också glapp 
där ingen är ansvarig, men där ändå ”någon” måste träda in och göra så att inte 
processens förlopp hindras.  
Den användning av datortekniska hjälpmedel som jag studerat på ett vardagligt 
plan, har en vidare generell betydelse då många delar av den här studerade 
förmedlingsprocessen också har bärighet på andra processer av förmedling av 
teknik eller information, som innefattar många inblandade aktörer från olika 
verksamhetsområden. 
Avhandlingens titel ”att lära, att göra, att klara” är vad förmedlingsprocessen av 
datortekniska hjälpmedel syftar till för den enskilde. Om de, i avhandlingen 
identifierade tre centrala projekten (att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli 
självständig) stöds i förmedlingsprocessen kan barnen över tid såväl lära sig, 
som göra och klara sig i vardagen. 
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Summary in English 

The ability to use information and communication technology115 is regarded 
today as a condition for participation in society. Closely associated with this are 
measures taken to reduce the digital divide (Swedish Institute for Transport and 
Communications Analysis (in Swedish: Statens institut för 
kommunikationsanalys) 2007).116 For example, computer technology is accepted 
as making it possible for people with disabilities to manage most things on their 
own in their everyday life that previously required the help of others (The 
Swedish Institute of Assistive Technology (in Swedish: Handikappinstitutet)117 
1997). Access to, and use of assistive computer technology, however, makes 
great demands on know how and economic resources. Computer adaptations 
for people with severe visual impairments can cost over 100,000 Swedish kronor 
which is far more than an average income permits. In Sweden, therefore, people 
with some disabilities, among them people with severe visual impairments118

My study is concerned with children with severe visual impairment and how 
they gain access to and use assistive computer technologies. Such aids give them 
the opportunity to look for information and communicate with others, both in 
their spare time and at school. By these means, children with severe visual 
impairment, just like other children, can take notes, surf the Internet, stay up to 
date with sports results, read notes, write music and send e-mails to 
acquaintances around the world.  

, are 
offered economic support from society in order to gain access to and help with 
learning to use assistive computer technology. People with visual impairment 
gain access to assistive computer technology at Low Vision Clinics through a 
prescription process. 

Municipalities, schools and individual teachers have a joint responsibility for 
children with visual impairment to be able to participate in school. The concept 
of ‘one school for everyone’ (The Swedish National Agency for Education 
(Skolverket) 2000, 2005:270) can be seen in relation to how the school lives up 

                                         
 
115 IT (information technology) is used here synonymously with ICT (information and communication 
technologies). 
116 Assistive computer technology can increase participation, and there are national political goals which 
stipulate that all people are to be able to participate in societal life on equal terms (Prop 1999/2000:79). 
The goal-setting can be related to the UN convention, which particularly emphasises that it is the 
responsibility of society to make such participation possible (Ds 2008:23, Prop 2008/09:28). 
117 The new namn is Hjälpmedelsinstitutet and the translation into English refers to this, current, name. 
118 The vocabulary used in this thesis tries to navigate in unchartered waters. In the title of the thesis I use 
the term ‘children who are blind or partially sighted’. In the text I use the term ‘children with visual 
impairments’ to specify the group of children that I have included in the study. This is the term that is 
used by the Low Vision Clinics. Since the work of the Low Vision Clinics is the starting point in the 
process I study, their terminology is also chosen in this study. See also Swain and French (2008:2) for 
further readings regarding terminology. 
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to the requirements for inclusion and how the goals and planning of school 
activities are reflected in the schoolchildren’s everyday life. The school thus 
constitutes an area in which the overreaching societal ambition of a life on equal 
terms is realised. 
To facilitate children with severe visual impairment to participate in school they 
often have access to a special support person at school.119

The mediation process involves a number of people and organisations in 
different places and at different points in time. Both the Low Vision Clinic and 
the school, on the basis of their respective goals have a mandate from society to 
provide children with severe visual impairments with the necessary requirements 
for living life to the full, on equal terms. However, different rationalities are set 
against each other, when professionally active persons from Low Vision Clinics 
and schools, together with parents make it possible for the children to use the 
technology. The mediation process is thus both organisationally complex and 
extended in time and space. 

 Parents, teachers and 
support persons at school have different prerequisites in supporting the children 
in the acquisition and use of the technical aids. Due to the complexity of the 
technical aids, it is difficult for friends and other people with little general 
computer know-how to help out when problems arise with the technical aids. 
For this reason, it is very important to study what makes it easier or more 
difficult to use the prescribed assistive computer technologies at school and at 
home. To study the prescription process alone is insufficient. One also has to 
study the implementation of the technology.  The Low Vision Clinic’s 
prescription of assistive computer technology together with the efforts of the 
school and the home so that children with visual impairment can acquire and 
use these aids, constitute a process that I call the mediation process. This process 
thus implies that children with severe visual impairment should be able to gain 
access to, knowledge of, and the requirements for the computer technology in 
various everyday situations.  

The prescription of technical aids has a compensatory, individually linked 
feature. In research on disability, an orientation of this kind is termed the 
individual or medical model (Barnes, Oliver & Barton 2002). However, the goal 
of accessibility means that the structure of society and school are required to be 
adapted and organised so that all children can participate. This ambition is 
clearly found in the social model within research on disability (Barnes, Oliver & 
Barton 2002; Swain & French 2008). This study discusses how the duality 
(compensation for the individual as well as structural change for accessibility) 
manifests itself in organisation, structures and supportive efforts. It becomes 
apparent that the practice is focused on individuals adapting, rather than on 
putting resources into making it possible for all children, on equal terms, to be 
able to study in school. 

                                         
 
119 Special support persons at school consist of an assistant or a companion teacher. 
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Purpose, questions and delimitations 
The purpose of the study is to analyse how children with severe visual 
impairment access and use computer aided technologies. Questions asked are: 
Are the activities of the Low Vision Clinic, school and home coordinated in the 
mediation process – and if so, how? Which problems or dilemmas can arise and 
how are these dealt with by the participants? Which consequences for the 
everyday life of children emanates from this? 
I will answer these questions by analysing the mediation process from the 
starting point of how computer aided technologies are prescribed and how 
children, assisted by various support persons, learn to and use the offered tools 
in their everyday life. The mediation process thus consists of two parts: The first 
part concerns the prescription process. The second part concerns what happens 
when children, with the help of various support persons, learn to master the 
technology and use it, predominately in school and at home.  
Using a time-geographic frame of reference, the analysis focus on the interaction 
between persons, as well as between persons and technology, at home, in school 
and at the Low Vision Clinics. The prescription of the technology is carried out 
in the Low Vision Clinics, but the children use the technology notably in other 
organisations. In the mediation process a number of persons, with various 
responsibilities strive towards both providing technology and enabling its use. 
The mediation of technology does not imply that technology is merely 
transferred from a giver to a passive receiver but implies that all participants are 
actively involved in rendering the technology as a useful tool and aid in everyday 
life. 

Theoretical background and analytic instruments 
To analyse my material I have looked for a holistically organised approach 
which, while focusing on the individual, is simultaneously able to manage other 
levels of the analysis. Also, physical reality is given importance and tools which 
are suited for analysing relocations in time and space and the effects on the 
child’s everyday life by the competition for time and space by different support 
organisations are sought after.  
Time geography allows the possibility of collecting and analysing a body of 
empirical data. Processes take place somewhere, and through time-geography’s 
temporal-spatial focus and its ability to make use of several scale levels, the 
whole can be studied without losing sight of the parts – and vice versa 
(Hägerstrand 1974). Time geography can be used to place focus on practical 
actions and offers the possibility to analyse these by means of tools that make 
processes visible. This also applies to the study of individuals and organisations 
as well as the interaction between them. The approach is able to focus on 
restrictions in relationships between organisations and individuals. 
By using time-geography, practical actions and how they can be understood 
from a process perspective are studied. Time-geographic methods of analysis 
provide the possibility of seeing sequences of activities (everyday context) and 
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how different activities are carried out with the aim of realising the goal of a 
project (project context). The mediation process is regarded as an overreaching 
political project which is realised through a complex interaction between – and 
within – organisations in different places in which, through various efforts, 
children are supposed to learn to handle and use assistive computer 
technologies. Time-geography focuses on the access of people and organisations 
to resources and on what restrictions limit the possibilities of using these 
resources in different situations. 
It is shown in the dissertation that the physical, social and organisational 
requirements, which the children encounter in the process, are arranged in such 
a way that they will constitute resources and reduce the effects of restrictions. 
This can be analysed through the concept of ‘pocket of local order’ 
(Hägerstrand 1985). In a pocket of local order, individuals’ actions in managing 
their resources are made visible in relation to the environment’s structures and 
social milieu (Åström 2001). The time-geographic manner of thinking thus 
provides theoretical tools for making visible and analysing processes that take 
place in everyday life. 
I use the time-geographic concepts of ‘resource’, ‘restriction’, ‘project’, ‘activity’, 
‘shadow effect’, ‘prism’, ’organisational obstacles’ and ‘pocket of local order’ to 
analyse the complex mediation process.  

The implementation of the study, method and material 
My staring point into the study has been the Low Vision Clinics and the 
prescription of assistive computer technology. I then followed the mediation 
process in the home and at school, two organisations in which the child spends a 
great part of his or her everyday life. I have collected the research data through 
interviews and conversations with children, parents and professionals in schools 
and Low Vision Clinics. In addition to this I have also made observations in 
Low Vision Clinics and in schools. Furthermore, the children have written or 
expressed themselves verbally, in activity-oriented diaries, which have 
constituted a basis for the interviews.  
The research was carried out from the year 2000 through the year 2004. The 
two Low Vision Clinics where the research was carried out are situated in two 
medium-sized Swedish cities in the same county. Eight children with severe 
visual impairments are included in the study, and were, at the time of the 
research, between seven and eighteen years of age.120

                                         
 
120 Two of them had already turned eighteen when the interviews were carried out (one was about to 
turn 19). I started my preparatory studies, observations, interviews and informal talks with the 
professionals in the Low Vision Clinics during the year 2000. One of the children was, at the start of the 
study (the year 2000) 5 years of age, but at the time  the group interview with the parents took place (the 
year 2002) the child turned 7 years of age, and was then included in the study. Another child was also 
included in the study after some time. The reason being that the child over time needed to use computer 
aided technology and Braille, and thus was included in the group of children asked to participate in the 
study. 

 The selection of children 
was done in consultation with the staff person at the respective Low Vision 
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Clinic who had responsibility for the child’s visual habilitation and also for 
prescribing the child’s assistive computer technologies. Three of the eight 
children belonged to one Low Vision Clinic, and five belonged to another. I 
have chosen Swedish-speaking children of school age who have visual 
impairment only, thus they had no other diagnosed impairments, that affected 
the presciption process of the assistive computer technologies. The selection 
means that all of the children, on the basis of the delimitations made, who 
belonged to the two Low Vision Clinics during the period in question are 
included in the study. 
Children with severe visual impairments are not a homogeneous group, 
however. There are great differences in how severe the visual impairment is, and 
within the research group there are large individual differences in how well the 
children saw and how much use they had of their sight. This means that some of 
the children, at the time the research was being carried out, were almost totally 
blind, while others had some remaining sight. As the study covered minor 
children, the parents have approved the children’s participation in the research. 
The names of the participants and cities have been changed to prevent 
recognition.  

Prescription of assistive computer technologies at Low Vision Clinics 
The study shows that the needs assessment of assistive computer technologies 
for schoolchildren was fairly straightforward. However, at the time the research 
was carried out, large gaps were found with regards to training and knowledge 
on the part of children, parents and school staff regarding everyday use of the 
computer as well as the technical aids. 
In the interviews, the computer technicians point out that there is a difference 
between having a general knowledge of computers and having the ability to use 
and understand the specially adapted assistive computer programs. Knowledge 
of how to make the most of the computer is required in order for the equipment 
to be of use and thus to function as a resource for the individual. When assistive 
computer technologies started being prescribed for persons with visual 
impairment, the Low Vision Clinic got an additional sub-project added to its 
organisational project. This meant alterations in the previously existing order at 
the Low Vision Clinic about who should do what, where and how, and the Low 
Vision Clinic as a ‘pocket of local order’ was changed accordingly. 
As the computer technologies were incorporated into the Low Vision Clinic, the 
established work groups were compelled to deal with the new situation. They 
were well conversed with older technology (for example canes, clocks and tape 
recorders), but since the new technology required special technical competence, 
they were forced to consult with the computer technicians. The prescription of 
assistive computer technologies is therefore carried out to a large extent in 
consultation with the computer technicians. The technical knowledge of the 
computer technicians is utilised to supplement the low vision teacher’s 
assessment of the need for services. The low vision teacher has the responsibility 
for the prescription, but the study shows that the work concerning the fitting 
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out and the choice of specific products happens to a large extent in the 
interaction between low-vision teachers and computer technicians. The 
coordination between the professional categories is thus important. 

The technology is put to use in school and at home 
The children who are part of the study appear to be positive towards using the 
assistive computer technologies they received from the Low Vision Clinic and 
appeared almost taken aback when I asked them what it would have been like in 
school if they did not have the computer. Generally speaking, to judge from 
their stories, they appear to use the computer continuously. One boy says that, 
among other things, he has learnt to use the computer by practicing the 
commands at the Low Vision Clinic, and that he has also learnt a great deal 
simply through trial and error. As to the question of whether he wished he knew 
more about the computer he replied: “No. I think I know enough” (interview 
with Benny, 4 May 2004). 
The children’s seemingly matter-of-course use of assistive computer technologies 
can be seen as an outcome of the mediation process. The children spend a large 
part of their weekday in school, and the study shows that a significant part of 
the work that is done so that they can start using their technical aids takes place 
during school time. In order for children with severe visual impairments to be 
able to start using their aids and to participate in school, they have access to 
support persons at school. Among other things, these support persons are to 
help the teachers convert the instructional material to media of the kind that the 
child can use. The study shows that the support persons have a central role in 
enabling the children to start using the technology. The work of the support 
persons is diffuse and they experience having great responsibility. Their tasks 
include eventually phasing themselves out, and this task is often completed when 
the children begin upper secondary school. Schools make different assessments 
of the child’s need for support persons. Some schools think that children with 
visual impairment need a companion teacher (who has training in education), 
while others think that an assistant (without such training) is adequate. My 
research shows that regardless of training, the support persons perform similar 
tasks. 
A great deal of school work is done after class, and assistive computer 
technologies are used then also, but outside school the support person to whom 
the child has access, for the most part in school, is absent. Children with visual 
impairment are thus assumed to manage their homework either by means of 
their own knowledge of computer technology or with support from their 
parents. Families that have a child with visual impairment live their everyday 
lives like any other families. Although certain things, such as homework, must 
be done in a different way and take more time. The parents point to the lack of 
getting an overview of large amounts of text when assistive computer 
technologies are used. The technical equipment makes it difficult to skim text, 
with the result that the younger children, especially, need a lot of support 
navigating between and in programs and documents. In many cases, the parents 
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lack training in their children’s special assistive computer technologies (they 
seldom know the commands, for example) and for that reason, experience 
difficulty in giving the children the support they need in doing their lessons and 
other homework. 

Three central projects that affect the outcome of the mediation 
process 
The mediation process concerns everyday life. From the standpoint of the 
computer as an aid, three projects are discussed whose goals are important for 
the child to achieve in order to be able, in the short and long term, to lead a 
normal life. These projects are ‘learning’, ‘becoming socially involved’ and 
‘becoming independent’. 
In the mediation process, the participants perform various activities so that the 
children will be able to achieve the goals of the three projects. It is assumed that 
the children cannot achieve these goals without the involvement and assistance 
of others. I study the possibilities of creating resources and overcoming 
obstructions for the purpose of implementing the mediation of assistive 
computer technologies that are to function in everyday life for children with 
severe visual impairment. In the portion of the mediation process that concerns 
the use of the assistive computer technologies, the parties involved need to 
succeed in making trade-offs between a number of competing activities and 
projects. 
The three projects stand out clearly in the mediation process in the Low Vision 
Clinic as well as in the school and the home. For the organisations, it is a matter 
of arranging respective organisational projects to support the three identified 
projects in such a way that the children’s everyday life is made easier. The 
study’s focus is not on the various individual projects of the children, however 
central they may be in the implementation of the mediation process, but instead 
on how the three organisations, both individually and together, succeed in 
manoeuvring so that the mediation process can be carried out to the best effect. 

Everyday situations in the mediation process 
The three projects can be in conflict with each other; for example, the children’s 
desire to practice on the computer against their wanting to play with their 
friends at the same time. With a time-geographic approach, situations in which 
conflicts arise, and what trade-offs and efforts at coordination are made by 
those involved, are analysed. In the analysis of the situations, projects are 
discussed as being affected, supported or obstructed. I analyse whether the 
participants themselves, reflect on how certain decisions make other decisions 
possible or impossible (‘shadow effects’). In certain cases, one of the three 
projects may be given priority in the short term, but the project that is given 
lower priority for the time being, might, on a later occasion, and in the long 
term, still come to be favoured by the choice made. The situations I have 
selected are: Instead of practicing placing the fingers correctly on the keyboard, 
Homework, To use the computer or be with friends?, The technology’s 
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placement in the classroom., The technology’s placement in time: Now or later?, 
Who wants to use a tape recorder? 
 
The analysis of everyday situations in which ambiguities, uncertainties and 
tensions arise between the projects involved and the participants in the process 
reflects the everyday practice of the different organisations. This concerns the 
collaboration between parents, schoolchildren and professionally active persons, 
and the trade-offs that are made there. Their combined efforts to construct the 
mediation process are thus illuminated.  

Producing a whole from fragments 
At school, assistants or companion teachers are ordinarily responsible for 
assisting children with visual impairments when something goes wrong with the 
assistive computer technologies, and at home the parents have a corresponding 
responsibility. The overreaching goal of the mediation process can be realised 
only through the coordination of a large number of activities that are carried out 
by a great many different people in different organisations at different places. 
The organisational projects are governed by different rationalities that are not 
always in harmony with each other. The Low Vision Clinic is responsible for 
prescribing the technical aids which are then to be used in everyday life at home 
and in school – where people other than the staff of the Low Vision Clinic are 
engaged and have the right to make decisions. For this reason, it is not enough 
to limit the analysis to one of the identified organisations or places. Such a 
limitation would mean the loss of the holistic perspective. It is my opinion that 
the mediation must be regarded as a (long-term) process in which holistic 
perspective and context are keywords.  
Although the Low Vision Clinic has the responsibility for prescribing the 
assistive computer technologies, in terms of time the greater part of the 
mediation process is carried out in the home and at school. Where the child is 
going to be using the technology has significance for which resources and 
restrictions exist and how the child and the surroundings manage them. The 
consequence of this ‘multi-localised’ use of assistive computer technologies can 
be illustrated as a weave of individual tracks. The overreaching and politically 
identified project of the mediation is thus accomplished as a whole within the 
framework of several organisations’ organisational projects, and is accomplished 
both at and between those places in which the organisations are located. The 
dissertation’s analysis takes as its staring point the weave of individual tracks in 
which each individual’s (along with the computer’s) movements in time and 
space, in and between the Low Vision Clinic, the school and the home, is 
illustrated by individual tracks in different colours. 
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Figure English Summary.1  The figure is an illustration, in principle, of the mediation 
process as a weave of individual trajectories. The picture consists of a coordination system. 
Time is marked on the horizontal axis, starting at the bottom and running upwards. The 
trajectories movements in time and space should be read from bottom to top. The places 
(home, school and the Low Vision Clinic) have been placed on the horizontal axis. Each 
organisation is indicated by separate colours: the home (red), the school (blue) and the Low 
Vision Clinic (green). The persons involved in the mediation process as well as the computer 
itself are represented by different trajectories. An orange trajectory represents the child, a 
red trajectory represents a parent, a blue trajectory the support person in school, a green 
trajectory represents the low vision teacher, mauve the computer technician and a black 
trajectory represents the computer. All the trajectories placed together resemble a carpet, a 
weave of threads. The figure thus illustrates the complex interaction needed in order to 
achieve coordination among the persons and organisations involved in the mediation 
process. 
 
The combined work within the organisations in different geographical places 
affects if and how the mediation process progresses. When the computer is 
under repair, this has an effect both on what the child can do in school and on 
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what can be accomplished within the mediation as a whole. By focusing on the 
parts of the mediation process and the work within it, I am able to discuss 
conditions for the coordination that are necessary for the whole process to 
function for the childen. I also discuss what consequences the coordination has 
for the surrounding organisations and places in which the work is carried out, 
and the impact the design and implementation of the mediation of technology 
has in the child’s everyday life. 
The weave is not static but is being augmented all the time in the interaction 
between the people involved and alterations in the organisational projects. It is 
thus a continuing process in which activities are accomplished by a number of 
people and the outcome, all in all, is the realisation of the mediation process. 
According to my analysis, the time it takes, as well as the place where it is, must 
be included in order for the mediation process to be made easier. Taken 
together, the exertions made by those involved include, among other things, 
being able to handle the competition and conflicts that arise because time and 
place have not been adequately considered in the planning and implementation 
of the mediation process. 
In the analysis of the material, organisational stumbling blocks have been 
identified. The effects these have can be studied in relation to time as well as 
place. They have been categorised as follows: 
Time: Long-term perspective, Time: 8– or 24–hour per day, Time: Experience, 
Time: Having a visual impairment takes time, Place: Relocations between places 
in time and place, Place: Local orders are created and re-created. 
The results of the study show that the entire mediation process turns on a 
complex cooperation in which many people must make contributions, and in 
which the technology is far from finished once the actual prescription is 
completed. Many people who are involved in the mediation do not have 
particularly great knowledge of the technology or its use, but they do have 
significant roles for the realisation of the mediation. This applies, among others, 
to assistants and companion teachers at school, parents, friends and also, to a 
certain degree, subject- and class-teachers at school. The mediation of the 
technology must therefore be placed in a larger context, and that being so, the 
social model’s emphasis on the surrounding society and the structures 
constitutes a fruitful perspective. 
The children have assistive computer technologies prescribed by the Low Vision 
Clinics, but the pedagogical responsibility for the design of the children’s 
workplaces at school occurs in another organisation. The use of the technology 
occurs both in the school and in the home, whose respective organisational 
projects are not directed primarily towards children with visual impairment. 
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Figure English Summary. 2 Comprehensive illustration of organisations, individuals and 
projects involved with the mediation process. The figure consists of a circle. In the middle of 
this circle an orange dot is placed. This symbolizes the child, and that the mediation process 
takes its starting point in the child itself. The child is the centre which the mediation process 
circles around. The circle is divided into three parts; the home, the school and the Low 
Vision Clinic. Each of these parts has been divided into smaller parts representing important 
persons involved in the mediation process. The home has been divided into: parents, siblings 
and friends. The school has been divided into assistants and companion teachers, 
classmates, teachers and other professionals. The Low Vision Clinic has been divided into 
the Low Vision teachers, the computer technicians and other professionals. Outside, and 
around, the circle of the Home - School - Low Vision Clinic parts, the three different 
projects that have been identified in the mediation process, are placed. The projects are: 
learning, becoming socially involved and becoming independent. The projects are written in 
three different shades of black, in order to illustrate that the different projects, although 
they are equally important, are given priority at different times and that focus given each 
project varies over time). 



 

221 
 

Figure English Summary.2 is a comprehensive illustration which shows that 
several organisations, many people, and different projects are involved in the 
mediation process. It should be regarded as a supplement to the illustration of 
the weave (Figure English Summary.1) that shows how those involved move in 
time and space in realising the mediation process. As far as the mediation is 
concerned, the child moves in his or her everyday life, in and between the three 
organisations where access to the technical aids is taken care of, as well as where 
their use occurs. Parents interact with the support persons at school and the 
subject- and class-teachers, along with staff from the Low Vision Clinic (low 
vision teachers and computer technicians). In order to make it possible for the 
whole, and not just the parts, to be managed, the passageways where the 
individuals move between their respective organisations and projects must be 
both identified and affirmed. This is not a formally connected process, but 
different organisations take responsibility for their particular areas. There are 
also gaps where no one has responsibility, but where someone must still step in 
and do what is needed so the course of the process will not be obstructed. 
The use of assistive computer technologies that I have studied on an everyday 
level has a wider significance, since many parts of this studied mediation process 
also have bearing on other processes of mediation of technology or information 
that involve many actors from different areas. 
The dissertation’s title, ‘Learning, doing, becoming self sufficient’ is what the 
mediation process of assistive computer technologies aims at. If the three 
projects (‘learning’, ‘becoming socially involved’ and ‘becoming independent’) 
are supported in the mediation process, the children are able, over time, to learn, 
to do and become self sufficient. 
 
 
 
Översättning: Proper English 
Språkgranskning: John (Ian) Dickson 
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Biträdande rektor som även är lärare  2004-11-03 
Dataansvarig    2004-11-03 
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Intervjuer med personal från syncentralen 
Anpassningslärare Antonia   2000-05-18 
Anpassningslärare Andrea   2004-06-24 
Synpedagog    2002-10-08 & 2004-12-09 
Pensionerad synpedagog   2000-05-04 
Kurator     2004-01-30 
Datatekniker Dennis    2000-05-16 
Datatekniker Douglas    2000-05-15 
Datatekniker tillsammans   2002-10-14 

Intervjuer med personer från öveig synrelaterad verskamhet 
Försäljare     2000-06-19 
Utbildare      2000-06-22 
Specialpedagogiska institutet   2002-10-18 & 2004-03-09 
Aktiv debattör    2004-11-26 

Kompletterande intervjuer 
Chef syncentral    2006-10-05 
Ansvarig barnteamet    2006-10-18 
Ansvarig datorförskrivning   2007-02-01 
Datatekniker    2002-10-22 
Gruppintervju föräldrar   2002-11-22 
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Bilaga 1 
 

Intyg 
 
Härmed intygar jag/vi som målsmän för………………………………att jag/vi har 
tagit del av information kring Eva Åströms doktorsavhandling som handlar om 
barn och ungdomar med synnedsättning, tillgång till och användning av datorer. 
 
Syftet med avhandlingen är att studera hur barn och ungdomar dels får tillgång 
till datorteknik, dels hur de använder sig av tekniken. I undersökningen vill Eva 
Åström lyfta fram frågor som kan bidra till att datortekniken blir bättre 
anpassad till barn och ungdomar med synnedsättning. Undersökningen kommer 
också att fokusera på frågan om hur tillgängligheten av datorteknik skall kunna 
utvecklas samt om datorn i sig påverkar barnens/ungdomarnas möjligheter att få 
kontakt med och umgås med kamrater. 
 
Ja/vi ger härmed Eva Åström tillstånd, att för avhandlingens syfte, intervjua 
mitt/vårt barn, besöka hans/hennes skola, intervjua eventuella kompanjonlärare 
och andra personer (t ex rådgivare från Specialpedagogiska institutet, 
datapedagoger, datatekniker) som kan bidra till att åskådliggöra och beskriva 
avhandlingens syfte. Eva Åström ges också tillstånd att, för avhandlingen, läsa 
och ta del av mitt/vårt barns journal på syncentralen. Vidare ger jag/vi min/vår 
tillåtelse till att Eva Åström kan fråga vårt barn om hon/han vill skriva 
dagbok/loggbok över sitt datoranvändande. Dagboken kommer sedan att 
användas som bas för samtal med barnet/ungdomen ifråga. Eva Åström ges 
härmed också tillåtelse att för avhandlingen fotografera och videofilma 
barnets/ungdomens datormiljö och själva användningen av datorn. 
Bildmaterialet kommer vid avhandlingens slutförande att arkiveras på 
syncentralen. 
 
I avhandlingen kommer alla barn/ungdomar och familjer att bli 
avpersonifierade, det vill säga att Eva Åström kommer att använda fingerade 
namn på barn, familjer, skolor, orter, etc. 
 
 
 
 
I de fall Eva Åström använder direkta citat kommer berörda personer att ges 
tillfälle att, innan avhandlingen trycks, läsa citaten och ge sitt godkännande till 
tolkningen. Även här gäller naturligtvis principen om avpersonifiering. 
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……………  ………………………………. 
Ort  Datum 
 
 
 
………………………………………………………….... 
Underskrift 
 
 
…………………………………………………………… 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
 
 
 
[Tryckt på respektive syncentrals brevpapper.] 
 
Ort och datum 
 

Barn och ungdomars användning av datorer – Vi behöver 
din hjälp! 
 
Under hösten 2002 startar en undersökning vid syncentralen i XX stad om barn 
och ungdomars tillgång till och användning av datortekniska hjälpmedel. Eva 
Åström vid Linköpings universitet skriver sin doktorsavhandling om dessa 
frågor och projektet stöds av och bedrivs i samverkan med anpassningslärare 
NN vid syncentralen i XX stad. Vi behöver nu din hjälp! 
 
Syftet med projektet är att studera hur barn och ungdomar dels får tillgång till 
datorteknik, dels hur de använder sig av tekniken. I undersökningen vill Eva 
lyfta fram frågor som kan bidra till att datortekniken blir bättre anpassad till 
barn och ungdomar med synnedsättning. Undersökningen kommer också att 
fokusera på frågan om hur tillgängligheten av datorteknik skall kunna utvecklas 
samt om datorn i sig påverkar barnens/ungdomarnas möjligheter att få kontakt 
med och umgås med kamrater. 
 
Som start på projektet bjuder vi in er som föräldrar till ett informationsmöte. Vi 
vill gärna ta del av era funderingar, synpunkter och erfarenheter kring 
barnens/ungdomarnas användning av datorer. Vi föreslår att vi träffas XXdagen 
den XX XX klockan XX-XX. Plats: syncentralen, XX stad. Vi bjuder på 
smörgåsar och dryck. Ni är bägge hjärtligt välkomna! 
 
Under nästa vecka kommer NN från syncentralen att ringa er för att kunna ge 
närmare information, svara på eventuella frågor och höra om ni vill delta i 
projektet. 
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I undersökningen kommer alla barn/ungdomar och familjer bli avpersonifierade, 
det vill säga att Eva kommer att använda fingerade namn på barn, familjer, 
skolor och orter, etc. 
 
Med hopp om att ni vill delta i projektet. 
Bästa hälsningar, 
 
 
NN    Eva Åström 
Anpassningslärare   Doktorand 
Syncentralen XXstad   Linköpings universitet 
 
 
 
[Tryckt på syncentralens brevpapper. 
Postadress, Telefon och andra sedvanliga uppgifter anges i sidfot] 

 



 

239 
 

 

Bilaga 3 

Exempel på intervjuguide för personal på syncentraler  
(anpassningslärare, synpedagog respektive datatekniker) 
 

Inledning och frågor av mer övergripande karaktär: 
Exempelvis: Kan du berätta om ditt arbete? 

Förskrivning av datortekniska hjälpmedel 
Vilka regler finns för förskrivning? Görs lokala tolkningar av dessa regler? Hur 
ser de ut? Hur påverkar de arbetet? 
Vilka olika regler gäller för förskrivning av datortekniska hjälpmedel för barn 
med grav synskada? Vad skiljer dessa regler från barn som är synsvaga? 
Vilken uppdelning görs mellan personer som är synskadade/synsvaga? 
Kan du beskriva förskrivningsprocessen? Vad gör man? När? Hur? Varför? Vem 
gör vad? 
Hur ser ansvarsfördelningen ut? Vem är ansvarig för förskrivningen av 
datortekniska hjälpmedel på syncentralerna? Har detta ansvar förändrats över 
tid? 
Vilken utrustning kan komma ifråga?  
Hur resonerar ni kring dubbelutrustning, bärbara datorer, skrivare, etc? 
Hur ser personalens egen kunskap av datortekniska hjälpmedel ut? 
Har arbetet med de datortekniska hjälpmedlen förändrats över tid?  
Hur påverkar det arbetet? 
Vad beror förändringarna på? 
Är det skillnad mellan de olika syncentralerna? 
Hur gick det till när datortekniker skulle anställas? 
Beskriv hur förskrivningsprocessen ser ut? 
Finns det områden som fungerar bättre/mindre bra än andra? 
Vad skulle du vilja ändra på? 
Vem har ansvar för den utbildning som ges på de datortekniska hjälpmedlen? 
Innebär ansvaret att det är de personerna som också utför utbildningen? 
Uppstår problem kring förskrivningen av de datortekniska hjälpmedlen?  
Hur löser ni problem som uppstår kring förskrivning och datortekniska 
hjälpmedel? 
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Får den stora spännvidden i ålder på patienterna någon effekt för hur ni kan 
lägga upp er arbete?  

 

Barnens användning av de datortekniska hjälpmedlen? 
Kan du beskriva hur barnen använder sina datortekniska hjälpmedel i vardagen? 
Vilken är syncentralens roll? 
Har ni mycket kontakt med skolorna? 
Vem ringer om problem uppstår med hjälpmedlen ? Vad räknas som 
syncentralens ansvar respektive skolans? 
Hur ofta åker ni till skolorna? Vad gör ni när ni är där?  
Vem pratar ni med när ni är i skolorna?  
Fungerar det bra? 
Skulle du vilja ändra på någonting? Vad? Varför? 

Samarbete 
Hur fungerar samarbetet mellan företrädare för andra organisationer som ni 
samarbetar med? T ex assistenter och kompanjonlärare på skolorna, rektorer? 
Klass- ämneslärare? 
Hur ser samarbetet med barnet ut? Med barnens föräldrar? 
Ami, övrig habilitering, etc? 
Vad fungerar bra/dåligt? 
Hur skulle du vilja att det skulle fungera? Kan det bli så? Hur når man dit? 
Vilka insatser krävs? 
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Bilaga 4 

Exempel på intervjuguide för stödpersoner i skolan 
(assistenter, respektive kompanjonlärare, samt lärare och 
rektorer) 

Inledning och frågor av mer övergripande karaktär: 
Kan du beskriva vad arbetet som (till exempel, assistent respektive 
kompanjonlärare) går ut på? Hur länge har du arbetet med detta? Vad är 
roligast? Vad har du för utbildning? Räcker den utbildningen eller skulle du vilja 
ha någon ytterligare utbildning/kunskap för att utföra arbetet? 

Datortekniska hjälpmedel  
Vad har barnet för datortekniska hjälpmedel? 
Vilka används skolan?  
Känner du till vilka datortekniska hjälpmedel som finns i barnets hem? 
Hur fungerar de datortekniska hjälpmedlen för barnet? Används de? När? Till 
vad används de: i skolan respektive i hemmet? 
Kan barnet mycket om sina hjälpmedel? 
Hur har barnet lärt sig använda sina hjälpmedel? 
Kan du någonting om hjälpmedlen? 
Hur har du lärt dig använda dem? Utbildning från syncentralern? Kurser? 
Kan du läsa punktskrift?  
Upplever du att det är många problem med den datortekniska utrustningen? 
Om/när det uppkommer problem – vad gör du då? Är det du eller barnet som 
försöker lösa problemen? Vad gör du? Vad gör barnet? Ringer du någon? 
Syncentralen? Vem där? Kan de hjälpa till? 
Vilka problem är det som uppstår? 
Vad får de för konsekvenser för möjligheterna att följa undervisningen? 
Hur ofta används datorn under en skoldag? 
Vilka ämnen används den på? Om bärbar datorn: Hur transporterar ni datorn 
mellan klassrummen? Är det du eller barnet som ansvarar för detta? 
Var förvaras den datortekniska utrustningen? 
Är det du eller barnet som ordnar med att koppla upp respektive stänga av 
datorn på lektionerna? Hur kommer detta sig? Varför gör ni så? 
Var sitter barnet i klassrummet? Långt fram? Långt bak? Nära en vägg? Varför 
sitter barnet där? Har ni prövat andra placeringar? Fördelar respektive 
nackdelar? 
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Andra hjälpmedel 
Vilka andra hjälpmedel har barnet tillgång till? 
När fick barnet dem? Används de? 
Om nej – varför inte? 

Skolan: samarbete med lärare, etc. 
Vad har skolan gjort för att anpassa undervisningen efter barnets behov? 
Hur fungerar det i skolan? 
Hur tar sig barnet till och från skolan? Går? Taxi? 
Hur fungerar det? 
Hur fungerar samarbetet med barnets klass- respektive ämneslärare? 
Hur lång tid behöver du för att omvandla undervisningsmaterialet? Får du 
materialet i god tid? Vad gör du om du inte får det? 
Skulle du vilja ändra på någonting? I så fall, vad skulle det vara? Varför? 
Kan klass- respektive ämneslärarna tillräckligt mycket om barnets datortekniska 
hjälpmedel? Skulle det vara bra om de lärde sig mer? Varför? 

Kontakter och samarbete med syncentralen 
Hur ofta har du kontakt med syncentralens personal? 
Hur fungerar kontakterna med syncentralen?  
Vilka personer har du kontakt med? (Anpassningslärare? Datatekniker? 
Optiker? Kurator? Andra? 
Hur tycker du att du blir bemött? 
Hur får du information angående olika hjälpmedel?  
Känner du någon press från syncentralen att barnet ska använda sin dator? 
Annan teknisk utrustning? 
Har barnet fått de hjälpmedel som hon /han behöver eller önskar?  

Kontakter och samarbete med barnets föräldrar 
Hur fungerar samarbetet med barnets föräldrar?  
Hur ofta har du kontakt med föräldrarna? 

Barnets kamrater 
Vilka kamrater umgås barnet med i skolan?  På raster? På fritiden? 
Vad har barnet för fritidssysselsättningar? 

Råd till andra assistenter/kompanjonlärare, skoledning, till syncentraler 
samt föräldrar? 
Om du skulle ge ett råd till assistenter, personalen på syncentralen respektive 
föräldrar? – vilket skulle det vara? Varför just detta råd? 
Om du fick önska och bestämma över det här med barnens tillgång till och 
användning av datortekniska hjälpmedel – vad skulle det vara? 
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Bilaga 5 

Exempel på intervjuguide för föräldrar 

Inledning och frågor av mer övergripande karaktär: 
Exempelvis: Kan du/ni berätta lite om barnet i familjen?  

Datortekniska hjälpmedel  
Vad har barnet för några datortekniska hjälpmedel? 
Vilka används hemma? Vilka används i skolan? 
Hur fungerar de datortekniska hjälpmedlen för barnet? Används de? När? Till 
vad? (till exempel för att göra läxor, surfa på Internet? Chatta på Internet?  För 
att ladda ner musik?) 
Kan barnet mycket om sina hjälpmedel? 
Kan du/ni någonting om dem? 
I så fall: Hur har du/ni lärt er detta? Om nej: Vilka faktorer finns det som 
försvårar detta? 
Kan du/ni läsa punktskrift? 
Hur fungerar läxläsningen?  
Upplever du/ni att det är många problem med den datortekniska utrustningen? 
Om/när det uppkommer problem – vad gör du/ni då? Försöker du/ni lösa 
problemet själva? Ringer du/ni någon? Syncentralen? Vem där? Kan de hjälpa 
till? 

Andra hjälpmedel 
Vilka andra hjälpmedel har barnet tillgång till? 
När fick barnet dem? Används de? Om nej – varför inte? 
Skulle du vilja att de användes mer? 

Skolan 
Hur fungerar det i skolan? 
Hur tar sig barnet till och från skolan? Går? Taxi? 
Hur fungerar det? 
Hur ofta har ni kontakt med skolan? Finns det ett samarbete tycker du/ni? 
Har barnet någon assistent eller kompanjonlärare? Sedan när?  
Hur fungerar det? 
Är du/ni nöjda med assistentens/kompanjonlärarens arbete? 
Skulle du/ni vilja ändra på någonting? Vad? Varför? 
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Hur blir du/ni som föräldrar bemötta av skolan personal? 
Hur tycker du/ni att barnet blir bemött? 
Tycker du/ni att barnets assistent/kompanjonlärare kan tillräckligt mycket om 
barnets datortekniska hjälpmedel? 

Tycker du/ni att barnets klass- respektive ämneslärare kan tillräckligt 
mycket om barnets datortekniska hjälpmedel 

Syncentralen 
Hur fungerar kontakterna med syncentralen? Finns det ett samarbete mellan er?  
Tycker du att det finns en samordning mellan insatserna som görs för barnet? 
Vilka personer har ni kontakt med? (Anpassningslärare? Datatekniker? Optiker? 
Kurator? Andra? 
Hur tycker du/ni att du/ni blir bemötta? 
Hur får du/ni information angående olika hjälpmedel?  
Känner du/ni någon press från syncentralen att barnet ska använda viss teknik? 
Har du/ni fått de hjälpmedel som du/ni  - eller barnet - efterfrågar och önskar?  

Kamrater 
Vilka kamrater umgås barnet med i skolan?  På raster? På fritiden? 
Vad har barnet för fritidssysselsättningar? 

Barndom 
Hur var det barnet var yngre? 
Fungerade det bra? 
När uppkom synnedsättningen? 
Vad fick du/ni för hjälp? 

Råd till andra föräldrar, assistenter/kompanjonlärare, klass- respektive 
ämneslärare samt till personal på syncentraler? 
Om du/ni skulle ge ett råd till andra föräldrar, eller personalen på syncentralen 
respektive assister i skolan – vilket skulle det vara? 
Om du/ni fick önska, bestämma över det här med barnens tillgång till och 
användning av datortekniska hjälpmedel – vad skulle det vara? 
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Bilaga 6 

Exempel på intervjuguide för barn 

Inledning och frågor av mer övergripande karaktär.  
Exempelvis: Har du använt datorn i skolan idag? Kan du berätta vad du ha gjort 
i skolan idag? Har du haft gymnastik?   

Dagboken 
Om barnet skrivit dagbok – tack för att hon eller han har tagit sig tid att skriva 
ner eller prata in den på band. 
Genomgång av dagboksanteckningarna samt diskussion och uppföljning av 
såväl som mina frågor samt barnets funderingar som uppkommit i samband 
eller efter dagboksanteckningarna. 

Datortekniska hjälpmedel  
Vad har du för datortekniska hjälpmedel?  
När fick du dem? 
Vilka används hemma? Vilka används i skolan? 
Hur fungerar de datortekniska hjälpmedlen? Använder du dem? När? Ofta? Till 
vad? (läxor, surfa på Internet? Chatta? Ladda ner musik?) 
Kan du mycket om dina hjälpmedel? 
Hur har du lärt dig detta?  
Varför använder du dator? 
Hur fungerar det att göra läxorna på datorn?  
Tycker du att det ofta är problem med datorn? Vilken typ av problem uppstår? 
Om/när det uppkommer problem – vad gör du då? Försöker du lösa problemet 
själv? Ber du din assistent eller kompanjonlärare om hjälp? Kan hon eller han 
hjälpa dig? Ringer ni någon? Syncentralen? Vem där? Kan de hjälpa till? Hur 
lång tid tar det? 

Andra hjälpmedel 
Vilka andra hjälpmedel har du? 
När fick du dem? Använder du dem? Om nej – varför inte? 

Skolan 
Hur fungerar det i skolan? 
Hur tar du dig till och från skolan? Går? Taxi? 
Hur fungerar det? 
Är du med på alla lektioner? 
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Har du alltid haft assistent eller kompanjonlärare i skolan? Sedan när?  
Hur tycker du det fungerar att ha en assistent/kompanjonlärare? Är det bra? 
Skulle ni vilja ändra på någonting? 
Tycker du att assistenten/kompanjonlärare kan tillräckligt mycket om dina 
datortekniska hjälpmedel?  
Vad skulle hon eller han behöva bli bättre på? 
Hur ska en assistent/kompanjonlärare vara? 
Kan lärarna någonting om dina datortekniska hjälpmedel? 
Pratar lärarna direkt med dig på lektionen eller vänder de sig till assistenten eller 
kompanjonläraren? 

Syncentralen 
Vilka personer har du kontakt med? (Anpassningslärare? Datatekniker? 
Optiker? Kurator?  
Hur ofta är du på syncentralen? Vem åker du dit med? 
Hur tycker du det är att vara där? 
Hur får du veta att olika hjälpmedel finns?    
Är det något hjälpmedel som du skulle vilja ha som du inte har fått från 
syncentralen?  

Kamrater 
Vilka kamrater umgås du med i skolan? På raster? På fritiden? 
Vad gör du på fritiden? Har du några fritidsaktiviteter? 
Vad vill du arbeta med i framtiden? 

Råd till assistenter respektive kompanjonlärare, klass- eller 
ämneslärare, personal på syncentraler samt till föräldrar? 
Om du skulle ge ett råd till exempelvis andra assistenter, vilket skulle det vara? 
Om du fick önska, bestämma över det här med datortekniska hjälpmedel – vad 
skulle du bestämma, ändra på då? 
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Till min mamma och pappa


Anita och Bertil Åström

Förord


När jag nu sätter punkt för detta avhandlingsprojekt är det med en blandning av visst vemod och enorm glädje. Att skriva en avhandling kräver att arbete utförs såväl i ensamhet som i gemenskap. Jag vill här rikta ett flertal tack till alla de personer som gjort detta projekt möjligt. 


Absolut främst vill jag tacka de barn och föräldrar som givit mig det stora förtroendet att få ta del av sina liv. Utan er hade inte denna avhandling varit möjlig! Ett stort tack riktas också till barnens stödpersoner på skolorna som så generöst låtit mig följa sina arbetsdagar. Ett stort innerligt tack riktas också till den personal på syncentralerna som givmilt delat med sig av sin kunskap i den vardagsnära praktiken. Ni har tagit emot mig som den intresserade person jag var – men som besatt så liten kunskap om vad arbetet på syncentralen egentligen innebar. Jag vet mer nu. Till alla barn, föräldrar, assistenter, kompanjonlärare, anpassningslärare, synpedagoger och datatekniker, som har utgjort en del av min vardag under många år, riktas således här ett innerligt tack! Ni har delat mer er av era funderingar och erfarenheter och möjliggjort för mig att beskriva och analysera det arbete som ska utföras för att barn med grava synnedsättningar ska kunna ta sina datortekniska hjälpmedel i bruk. Också till syncentralens övriga personal - optiker, sekreterare, kuratorer, tillika med skolpersonal samt till ögonklinikens personal riktas ett varmt tack! Ni har välkomnat mig till era arbetsplatser och hjälpt mig att förstå mer. Jag är självfallet också ett stort tack skyldig alla de många andra personer som också tagit sig tid att låta mig genomföra observationer, intervjuer och samtal.


Ett enormt stort tack går naturligtvis till mina två fantastiska handledare Kajsa Ellegård och Elisabet Cedersund. Med stort intresse, tilltro, engagemang, kunskap och analytisk förmåga har de tillsammans bidragit till att detta projekt kunnat genomföras. Kajsa Ellegård har varit min huvudhandledare – och som sådan den allra bästa man kan ha. Utan hennes aldrig sinande stöd, kreativitet, uppmuntran, kloka kommentarer, krav på preciseringar, oövervinneliga entusiasm, alltid öppna dörr och praktiska hjälp hade detta projekt aldrig kunnat slutföras. Elisabet Cedersund har varit min utmärkta bihandledare och har med stor klokskap, många insiktsfulla, nyanserade och eftertänksamma kommentarer väsentligt bidragit till avhandlingens framåtskridande. Kajsa och Elisabet! Tillsammans har ni hjälpt mig att analysera materialet utifrån fler ingångar än jag först trodde var möjligt. Det har varit en omtumlande resa och jag kommer att sakna våra handledarmöten. De var alltid fyllda av energi och lust till att skriva. En ytterligare bonus var att kakorna alltid var goda! Tack!


Varmt tack riktas också till Cecilia Kjellman som var opponent vid mitt slutseminarium. Din noggranna läsning av mitt manus och dina kommentarer gjorde att jag fick ork att göra även det där allra sista. Tack för uppmuntrande ord! Gunilla Halldén, Jan-Erik Hagberg och Vasilis Galis utgjorde min slutseminariekommitté. Era kommentarer och konstruktiva förslag har gjort att min avhandlig är väsentligt mycket bättre än vad den varit utan er hjälp. Tack för det!


Maria Sundkvist erbjöd sig att läsa och kommentera hela manuset. Jag är synnerligen tacksam för det! Även Sabrina Thelander, Elin Wihlborg, Lotta Holme och Ulla Kroksmark har, i olika omgångar, läst och kommenterat mer eller mindre omfattande delar av manuset. Er intresserade läsning har identifierat svagheter i studien och tvingat mig att tänka igenom allt ytterligare en gång, att formulera om och stryka. Kort sagt – ni har bidragit till att föra processen framåt – och – åt avhandlingshållet.  


Inom Tema Teknik och social förändring finns flera forskargrupper. Min hemvist under dessa år har varit gruppen Teknik, Vardag Samhälle (TEVS), och manusversioner har vid flera tillfällen lagts fram i denna grupp. Deltagarna på våra, oftast väldigt livfulla och roliga, seminarier har på många sätt bidragit till att analysen av materialet fortskridit och utvecklats. Eva K. Törnkvist, Jenny Palm, Kristina Karlsson, Mats Bladh, Wiktoria Glad, Charlotta Isaksson har bidragit genom att läsa och kommentera texter. Även Helena Karresand, Dick Magnusson, Lina Alm Mäntyniemi, Maria Tengvard, Annelie Larson, Jessica Rahm och Josefin Thoresson har bidragit till denna inspirerande miljö. När vi så i höst gör vår ”vad gör vi nu – runda” kring bordet får jag äntligen säga någonting annat än: ”Jag skriver”. Särskilt tack riktas till Eva K Törnqvist för omtanke och handfast hjälp i många sammanhang. Du frågar: ”Vad kan jag göra?” – och menar det. Tack Eva! Även Jenny Palm, Kristina Karlsson, Wiktoria Glad och Charlotta Isaksson har genom sin energi, konstruktiva kritik och kloka råd fått arbetet med avhandlingen att gå lättare. Tack! Även Lennart Sturesson har genom sin läsning av utkast och manus på många sätt bidragit till att analysen fortskridit. TEVS föregicks av forskargruppen Människa, IT och Samhälle (MITS) ledd av Lars Ingelstam och Kajsa Ellegård. Lars Ingelstam har med sitt kritiskt granskande öga, välformulerade och underfundiga konstruktiva kommentarer varit ett stort stöd i de inledande faserna av avhandlingsarbetet. Varmt tack!  

Mitt arbete på Tema T skulle verkligen inte vara detsamma om inte Christina Lärkner, Eva Danielsson, John (Ian) Dickson eller Åke Sundqvist funnits. ”Ja, visst – det fixar vi!” svarar ni alltid när jag ringer. Tusen tack för all hjälp, tålamod och lugn i kritiska situationer! Förutom blixtsnabb hjälp, vad det än har gällt, har många glada skratt verkligen både underlättat skrivarbetet och förgyllt vardagen. Micke Brandt ansvarar för mycket praktiskt i Tema-huset och har bland annat idogt sett till att nödvändig kontorsutrustning funnits tillgänglig. Inte minst har ett betydande antal post-it lappar behövts, när jag vid olika analysrundor, krupit runt på golvet för att klistra begrepp och intervjucitat på stora pappersark. 

En varmt och innerligt tack riktas också till Marita Wiktorsson. Din omtanke, råd och dåd har varit helt ovärderliga under denna tid. Du, nu är det gjort! Oändligt mycket tack för allt!


Christina Brage från vårt universitetsbibliotek har gjort en betydande insats genom att hjälpa mig att kontrollera referenser. Med stort lugn guidade du mig igenom detta snåriga fält. Varmt tack! Din visualisation av ”cinq tranches de jambon” måste väl ändå också gå till historien! 


Dennis Netzell på Liu-tryck har med varsam hand lotsat fler än en stressad doktorand genom de sista stegen inför en färdig bok. Med tålamod och lugn har du styrt mig igenom dessa viktiga slutmoment och du kunnat möta både min glädje och skräck inför att lämna ifrån mig mitt manus. Det har också betytt oerhört mycket för mig att du lagt energi och tid på att ge boken en så vacker form. Stort tack Dennis! Stort tack riktas även Frida Bergkvist, Veronika Bjurman, Rasmus Columbus, Alain Lengyel, Jennie Lindholm, Jenny Wallin, och Marie Wenngren, alla studenter på Grafisk design och kommunikation vid Linköpings universitet, för de fina illustrationerna och det fina omslaget. Tack alla ni för inspirerande samtal om form och färg och för att ni stod ut med min allt mer förvirrade e-post. 


Delar av sommaren 2008 tillbringade jag i Österlenrummet på Simrishamns bibliotek. Jag är stort tack skyldig till den snälla och omtänksamma personalen som möjliggjorde att jag under några veckors tid kunde arbeta ostört. Ni tog mig också med på kaffestunder och, i form av lån av läslampa, bringade ni ljus över min avhandling. Tack för er värme och omtanke!


Ett speciellt stort tack riktas till vännen Sabrina Thelander. Tack snälla du för allt stöd, skratt, uppmuntrande kommentarer, noggranna läsning, promenader, luncher och middagar. Dina ständiga upprepningar av ”i förhållande till vad?” har drivit analysen framåt. Min tacksamhet är stor! Jag rodde, typ! Magdalena Hillström tackas för gott kamratskap och ständig uppmuntran! Elin Wihlborg tackas för all konstruktiv hjälp under åren. Mycken omtanke, vänskap, gott kaffe och inspirerande samtal har du stått för under årens lopp. Tusen tack för detta Elin! Min barndomsvän Johanna Rosengren tackas inte minst för uppmuntrande energiladdade vykort när jag som bäst behövde det! Tack för härlig vänskap!  Randi Jerndal, min tvillingsjäl! Tänk nu är detta klart. Din trofasta vänskap, ständiga telefonsamtal, uppmuntran och kloka råd har hjälpt mig att hålla fokus, även i livet utanför avhandlingen. Tack. ”Det blir bra!”.


Denna bok dediceras till min mamma och pappa, Anita och Bertil Åström, de två mest omtänksamma och generösa personer jag någonsin träffat. Pappa, med stor saknad tänker jag på dig. Jag vill att du ska veta att denna tid långt ifrån har använts för att ”kalibrera adiaforerna”! Du skulle ha varit med oss nu! Mamma – vad ska jag säga?! Ordet tack kommer aldrig att någonsin kunna täcka in allt du har gjort för mig under denna tid. För att jag under det sista året skulle få ro och möjlighet att sitta kvar på jobbet under långa kvällar, sena nätter och helger kom du, likt en räddande ängel, åkande till Linköping. I trygg förvissning om att mina barn haft det alldeles förträffligt bra, har jag därför kunnat slutföra detta avhandlingsarbete. Att du varit hos oss så mycket under den senaste tiden har inneburit att du nödgats försaka ditt eget hem, övriga barn, släkt, vänner och intressen. Jag är dig innerligt tacksam för detta. Förutom att du tagit hand om det mesta av det rent praktiska i hemmet, har jag i dig funnit en utmärkt korrekturläsare, som med stor pricksäkerhet slagit ner på såväl stavfel, som konstiga uttryck och logiska skutt! Vid det här laget känns det som du har läst mitt manus fler gånger än jag själv har gjort. De fel som ändå finns faller helt och hållet på mig själv. Oändligt mycket tack för allt mamma! Nu får du åka till Brantevik!


Jag är också ett stort tack skyldig till mina systrar Agneta, Heléne och Anne med familjer som troget ställt upp med glada tillrop, gästfrihet under sommar-, påsk, jul- och nyårshelger och ordnandet av tummelplatser för barnen tillsammans med sina kusiner. Ni är mina vapendragare i vått och torrt. Jag är oändligt glad över att ni finns i mitt liv! 


Och så: Erik och Axel – älskade barn! Under den senaste tiden har vi alla haft nedräkning inför att ”mamma skulle bli klar med sig bok”. På teckningen jag fick av er i samband med mitt slutseminarium lyser en stor sol över en kvinna som leende håller upp en bok och som ropar: ”Tjoho!”. Så känns det nu. Tjoho! Nu kan jag sjunga sången som vi så länge har pratat om: ”… Jag tror jag frågar barna’ mina, om dom vill dansa vals med mig för att fira att boken är klar”. Det är den nu. Får jag lov?
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Eva Åström
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Kapitel 1 

Studiens sammanhang, motiv och inriktning

Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik
 framhålls numera som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Nära förknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor (Statens institut för kommunikationsanalys 2007).
 Datorteknik antas göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att själva hantera sin vardag på ett sätt som tidigare krävde andras hjälp (Handikappinstitutet 1997). Tillgång till och användning av datortekniska hjälpmedel ställer dock krav på kunskap och ekonomiska resurser som den enskilde sällan har. Datortekniska hjälpmedel med nödvändig kringutrustning kan kosta över 100.000 kronor vilket är mycket mer än vad en medelinkomst medger. I Sverige erbjuds därför personer med vissa funktionsnedsättningar, bland andra personer med grav synnedsättning, möjlighet att med samhällets stöd få tillgång till och hjälp med att lära sig använda datortekniska hjälpmedel. För personer med synnedsättning sker detta på syncentraler, genom en förskrivningsprocess.

Barn med synnedsättning lär sig använda datortekniska hjälpmedel såväl på syncentralen som i hemmet och skolan. Både syncentralen och skolan har, utifrån olika utgångspunkter, ett samhälleligt uppdrag att ge barn med grav synnedsättning förutsättningar att skapa sig ett liv på lika villkor som andra. Avhandlingen behandlar frågan om hur barn med grav synnedsättning såväl får tillgång till, som kunskaper om, samt använder datortekniska hjälpmedel i sin vardag. Den process i vilken detta sker kallar jag förmedlingsprocessen. 

1.1  Datortekniska hjälpmedel – en del av vardagen 

Datortekniska hjälpmedel kan fylla många funktioner i barns vardagsliv och ge dem möjlighet att söka information och kommunicera med andra, både på fritiden och i skolan. Tekniken möjliggör för barn med grav synedsättning att, precis som seende barn, anteckna i läroböcker, surfa på Internet, hålla sig à jour med sportresultat, läsa noter, skriva musik samt skicka e-post till bekanta runt om i världen. 


För Bosse, en pojke i skolåldern, är datorn viktig i vardagen, vilket vi kan se i nedanstående utdrag ur hans ljudinspelade dagbok:

En dag i Bosses vardag  

07.07 
 Går upp. Stänger av dagstidningen i maskinen. 


07.20
 Går ut till taxin.


07.37
 Jag ska ha svenska, i grupp. Min assistent är med och jag ska använda datorn.


08.44
 Gick till bildlektionen på egen hand. Jag gick nerför korridoren, gjorde en 90-graders sväng, gick nerför en trappa och sedan rakt fram.


09.49
Sitter på bänk och väntar. Jag ska ha tyska och jag ska använda datorn. 


11.20
Lunchrast. Min lärare ska äta med mig. Hon hämtar mat åt mig.


11.57
Jag ska ha matte och ska använda datorn. Jag har ingen assistent så jag får klara mig själv. 


12.48 
Matten är slut och jag gjorde ett jättesvårt tal. Min assistent ska lägga in min läxa i tyska på diskett till mig. 


14.20
 Ska åka hem i taxi.


14.25 
Är hemma. Väntar på att min kompis Anton ska ringa.


14.37 
Går till Anton.


15.35
Går ut på promenad med Anton. ”Farao - jag gick in i ett träd!”


17.10
Är tillbaka hos Anton och vi har tittat på tjejer i skolkatalogen.

17.59 
Jag går hem. Anton följde mig i snön.


18.28 
Jag ska skriva anteckningar på datorn.


18.51 
Jag har kört dataspel. Ska lyssna på musik i mitt rum.


19.00 
Jag ska titta på hockeymatch på TV tillsammans med pappa.


19.14 
Skriver anteckningar på datorn igen.


19.41 
Röjt undan lite på mitt skivbord. Jag satte i dagstidningen i maskinen. 


20.56 
Jag ser mer på hockeymatchen.


21.10 
Jag ska skriva fler anteckningar på datorn.


21.39 
Stänger av datorn.


22.01
Jag ska sätta igång CD-spelaren i mitt rum och släcka i fönstret. God natt!


Bosse har en grav synnedsättning och använder ofta datortekniska hjälpmedel för att läsa och skriva. Dagboken är från en vanlig skoldag och datorn förefaller vara en väsentlig del av Bosses vardag såväl i skolan som hemma. Vid genomläsningen av dagboken ser användningen av den datortekniska utrustningen relativt oproblematisk ut. Men så enkelt är det inte alltid och i denna avhandling ska jag på ett generellt plan diskutera och analysera frågor om hur datortekniska hjälpmedel kommer in i vardagen för barn med grav synnedsättning.

Kommunerna, skolan och enskilda lärare har ett gemensamt ansvar för att möjliggöra för barn med synnedsättning att kunna ta del av undervisningen. Begreppet ”en skola för alla” (Skolverket 2000; Skolverket 2005:270) måste därför ses i förhållande till hur kraven på inkludering möts och hur mål och planering av skolans verksamhet avspeglas i skolbarnens vardag (Skolverket 2006). Skolan utgör således ett område där den övergripande samhälleliga ambitionen om ett liv på lika villkor konkretiseras. 

För att underlätta för barnen att delta i och tillgodogöra sig undervisningen i skolan har de ofta tillgång till en särskild stödperson.
 Föräldrar, lärare och stödpersoner i skolan har olika förutsättningar att stötta barnen i deras tillägnande och användning av de tekniska hjälpmedel de får genom syncentralen. På grund av komplexiteten i de speciella teknikanpassningar som måste göras på barnens datorer är det svårt för kamrater och andra lite allmänt datorkunniga att hjälpa till när problem uppstår med barnens datortekniska hjälpmedel. Därför är det särskilt angeläget att studera hur användningen av den förskrivna tekniska utrustningen möjliggörs i skolan och i hemmen. 


Förmedlingsprocessen involverar många personer och organisationer. Olika rationaliteter ställs emot varandra när professionellt verksamma från landsting och kommuner tillsammans med föräldrar ska möjliggöra för barnen att ta tekniken i bruk. Hur teknik förmedlas och vilka implikationer denna process får för barnens möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor är således en angelägen fråga.

De första åren på 2000-talet var en tidsperiod som innebar stora förändringar med avseende på spridning och användning av informations- och kommunikationsteknik. Den första IT-generationen bland personer med synnedsättningar växte upp och perioden innebar en brytningstid för syncentralerna men också för skolan och hemmen vad avser tillgång till och kunskap om datortekniska hjälpmedel. Mina empiriska studier genomfördes åren 2000–2004. Den allmänna utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik, både vad avser användningsområden och tekniken i sig, har varit mycket kraftig sedan dess, och tekniken är numera ett självklart redskap i många sammanhang. Utvecklingen medför att en del av den tekniska utrustning avhandlingen handlar om till viss del är föråldrad. De vardagliga sammanhang som tekniken används i, och de förutsättningar som organisationer och individer arbetar under för att möjliggöra för barn med synnedsättning att använda datortekniska hjälpmedel har dock, på ett övergripande plan, fortfarande en liknande utformning. 

Teknik presenteras ofta som en lösning på problem (Roulstone 1998), något som även förekommer när datortekniska hjälpmedel för barn med synnedsättningar diskuteras. Såväl föräldrar som professionellt verksamma inom syncentraler och skola uttrycker stora förhoppningar om att tekniken ska kunna kompensera nedsatta funktioner för barnet. Jag menar att samtidigt som samhällets och skolans struktur och organisation ska anpassas och ordnas så att alla barn kan vara delaktiga, ställs också stora krav på att det enskilda barnet ska ta till sig och använda datortekniken som ett hjälpmedel i vardagen. 

1.2  Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Syftet med denna avhandling är att visa hur barn med grav synnedsättning får tillgång till och använder datortekniska hjälpmedel. Frågor som ställs är: Samordnas syncentralens, skolans och hemmets verksamhet i förmedlingsprocessen – och i så fall hur? Vilka problem eller dilemman kan uppstå och hur hanteras dessa av de inblandade? Vilka konsekvenser får det för barnets vardag?


Jag kommer att besvara dessa frågor genom att studera förmedlingsprocessen utifrån hur datortekniska hjälpmedel förskrivs och hur barnen, med hjälp av olika stödpersoner, tillägnar sig kunskap om och använder erbjudna verktyg i vardagen. Begreppet förmedling av teknik består således av två delar: Den första delen avser förskrivningen av hjälpmedel. Den andra delen avser vad som händer när barn med grav synnedsättning, med hjälp av stödpersoner, ska lära sig att använda, och använder tekniken, framförallt i skolan och i hemmet. Med stödpersoner menas föräldrar och kompanjonlärare respektive assistenter på skolorna samt yrkesverksamma på syncentralerna.


Analysen fokuserar, med en tidsgeografisk ansats, interaktionen mellan människor, samt mellan teknik och människor i hemmet, skolan och på syncentralen. Förskrivning av teknik sker på syncentraler, medan användningen företrädesvis sker i andra organisationer och sammanhang. I förmedlingen har en mängd personer med olika uppdrag ansvar för att tillhandahålla och möjliggöra användning av teknik. Förmedlingen innebär inte att teknik överförs mellan en givare och en passiv mottagare utan att alla inblandade är delaktiga i att göra datortekniken till ett användbart hjälpmedel i vardagen.

Några begreppsliga tydliggöranden bör göras. I denna avhandling fokuseras barn med grav synnedsättning. Med grav synnedsättning menas att barnen i första hand använder punktskrift och tal för att läsa. Med begreppet funktionsnedsättning menas ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” (Socialstyrelsens Termbank 2009).
 Enligt Förenta Nationernas barnkonvention definieras barn som personer under 18 år (Brunnberg 2007:24).
 När jag använder begreppet barn avser jag de barn med grav synnedsättning som ingår i studien. I de fall där jag gör jämförelser med andra barn preciseras detta. Även om barnen intar en mycket viktig roll i denna avhandling är det dock inte de som står i fokus för analysen, utan den process i vilken de får tillgång till och använder datortekniska hjälpmedel, det vill säga förmedlingsprocessen. 

1.3  Disposition

Avhandlingen innehåller åtta kapitel. I detta inledande kapitel har jag presenterat studiens motiv och inriktning, syfte, frågeställningar och avgränsningar. I det andra kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och perspektiv samt de begrepp som valts för att analysera materialet. Det tredje kapitlet beskriver studiens genomförande, metod och material. Där redogör jag för och reflekterar över mitt val av metoder samt resonerar kring mitt tillvägagångssätt vid analyser av materialet.

Därefter följer två kapitel i vilka jag analyserar hur förmedlingen av datortekniska hjälpmedel går till, först med avseende på förskrivning, och sedan med avseende på barnens tillägnande och användning av tekniken i vardagen. Framställningen berör således förmedlingens båda sidor. I kapitel fyra visar jag hur barnen får tillgång till datortekniska hjälpmedel genom förskrivning på syncentraler. I det femte kapitlet visar jag hur barnen, via stödpersoner i skolan och i hemmet, tillägnar sig och använder tekniken. 

I kapitel sex visas hur förmedlingen av datortekniska hjälpmedel kan relateras till genomförandet av tre centrala projekt. Under förmedlingens gång gör de inblandade personerna avvägningar med avseende på vilket projekt de ska stödja vid olika tillfällen. I kapitlet ges exempel på vad dessa projekt kan innebära och hur personerna resonerar omkring dem. I kapitel sju illustreras, genom analys av utvalda situationer, hur förmedlingen av datortekniska hjälpmedel genomförs i praktiken och vilka val och avvägningar som måste göras av stödpersonerna för att hjälpmedlen praktiskt ska kunna fungera i vardagen. I kapitel åtta, som är det avslutande kapitlet, ges en tidsgeografiskt grundad illustration över komplexiteten i förmedlingsprocessen. I kapitlet diskuteras studiens viktigaste slutsatser samt redovisas reflektioner om framtida forskning.

Kapitel 2


Teoretisk bakgrund och analytiska redskap


I detta kapitel visar jag först mina ingångar till forskningsområdet. Därefter redovisar jag hur jag har resonerat när jag valt den tidsgeografiska ansatsen som utgångspunkt för analysen. Efter detta redovisar jag min tolkning av tidsgeografin och de analytiska redskap jag valt.  


2.1 Ingångar till forskningsområdet


Habilitering


Barn med funktionsnedsättningar får stöd från samhället i form insatser som ska möjliggöra för dem att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Dessa insatser benämns habilitering. Begreppet habilitering kommer av latinets habilis och betyder skicklig. Habilitering innebär därför i överförd bemärkelse att göra någon skicklig.
 Habilitering definieras som de 


” insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.”  (SOSFS 2008:20, sid 4).


Rehabilitering definieras som de


”insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.” (SOSFS 2008:20, sid 4).


Begreppet habilitering avser således barn, och rehabilitering avser vuxna personer. Habilitering avser barnets totala utveckling och ska erbjuda barnet att utvecklas för att som vuxen kunna ha ett bra vardagsliv. Habiliteringen har en helhetssyn på det enskilda barnet och familjen (Bille & Olow 1999:219). Råd, stöd och hjälp som erhålls riktas därför mot alla delar av barnens vardagsliv. Habiliteringens målsättning är att:


”Arbeta för att individer med funktionshinder efter sina förutsättningar skall få ett gott liv genom att ge dem professionell rådgivning, stöd och behandling under barn- och ungdomsåren. Med ett gott liv menas en så hög grad av självständighet, självrespekt, självförtroende och självförsörjning som möjligt.” (Bille & Olow 1999:218).


Habiliteringen bör betraktas i ett livslångt perspektiv vilket också medför att dess målsättning inte är statisk utan varierar utifrån barnets ålder (Bille & Olow 1999:15). Verksamheten går över huvudmannagränser, och regleras av lagstiftning ”vars gränser kan vara flytande” (Larsson & Högberg 2003:11).


Habiliteringen kan beskrivas som en ”tvärvetenskaplig arena” (Carlhed 2007:16) där flera yrkesgrupper från olika kunskapsområden representeras. Habiliteringen bygger på medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala insatser som kombineras utifrån barnets behov. Utöver dessa ”fyra viktiga hörnstenar” för habiliteringen menar Bille och Olow att tekniska insatser kan betraktas som en femte hörnsten då dessa insatsers betydelse successivt ökar (Bille & Olow 1999:221). I denna studie betraktar jag habiliteringens tekniska insatser som centrala men, som kommer att visas, påverkar alla fem insatserna varandra. De konkurrerar om tid och utrymme i barnens vardag och relationen mellan dem får effekter på det sammantagna genomförandet av habiliteringen. Konsekvenser av detta kommer att analyseras längre fram i avhandlingen.
  


Barn med synnedsättning får habiliteringsinsatser via syncentralerna.
 Denna studie handlar således om de synhabiliterande insatser som, på syncentralen, ges till barn med grav synnedsättning. Jag dröjer mig kvar vid det mer allmänna begreppet habilitering, då de resonemang som förts i forskning kring denna också är giltiga för, och kan appliceras på den typ av habiliteringsarbete som utförs på syncentralerna.


Den definition av habilitering som gavs i början av detta kapitel avser den praktik och verksamhet som, i samspelet mellan barn, föräldrar och flera professionella, syftar till att underlätta det enskilda barnets situation (Gustafsson 2003:32; Carlhed 2007:23ff). Begreppet habilitering är dock i sig komplext och avser dessutom barnets egen process att utveckla sina förmågor och att förbättra sina förutsättningar till delaktighet i samhällslivet. Begreppet betecknar även själva organiseringen av habiliteringen, vilken erbjuder lokaler, och stöd och service vilka antas bidra till den enskilda individens egen habiliteringsprocess.


Det finns alltså en mångtydighet i det arbete som ska utföras inom barnhabiliteringen. Expertens roll (i detta fall personal från barnhabiliteringen) måste sättas in i ett ”komplext vardagssammanhang” (Larsson & Högberg 2003:113). Britta Högberg (1996) har studerat barnhabiliteringen utifrån ett brett perspektiv och konstaterar bland annat att frånvaron av gemensamma föreställningar om vad habiliteringen ska åstadkomma utgör hinder för att nå resultat. Magnus Larsson (2001) analyserar habilitering utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, i sin avhandling om hur stöd och service organiseras till barn med funktionshinder och deras familjer. Larsson studerar organiserandet av servicen som en ”komplex process, som sker i och genom skapandet av den konkreta servicen” (Larsson 2001:179). Carina Carlhed (2007) analyserar relationer och organisering vid habilitering. Hennes studie behandlar olika yrkens mobiliseringsprocesser och hur de positionerar sig mot varandra, och där aspekter av makt är centrala. Hon försöker förstå och förklara habiliteringen genom att likna den vid ”ett rum som i vissa avseenden liknar ett socialt rum” (Carlhed 2007:25), där olika praktiker från flera aktörers sida skapar nätverk och relationer till varandra. Beroende på utvecklingen rörande tekniska hjälpmedel menar Carlhed att det också är tänkbart att en utvidgning sker av ”habiliteringsrummet” (Carlhed 2007:25,336), till att även innefatta ett ”ett tekniskt rum” (Carlhed 2007:336). Karin Paulssons avhandling (1995) belyser organiseringen av omsorg i ljuset av individens behov och vilja, och hon sätter på ett konkret sätt också in tekniken i ett habiliteringssammanhang. Hon beskriver vad det inneburit för en grupp barn med neurosedynskador att växa upp på 1960- och 70-talen. Ambitionen är bland annt att fånga barnens perspektiv på habiliteringen och den process de var satta att medverka i.


Flera studier pekar på att skillnader i organisation, kulturer och perspektiv mellan förskola, skola och habilitering gör att samarbete försvåras (se bland annat Melin 2000; Gustafsson 2003; Högberg & Nordström 2001). Maria Gustafsson (2003) finner till exempel i sin studie att samarbetet mellan så kallade elevhabiliteringsteam och skolan är bristfälligt, att gemensamma riktlinjer tycks vara svåra att etablera och att oklarhet råder kring ansvarsfördelningen mellan parterna. Organisationernas skilda uppdrag fungerar som en sorts vattendelare. Skolans fokusering på att tillgodose barnens pedagogiska behov, kan innebära att de kan tendera att ignorera de råd som ges från habiliteringen (Melin 2000). Härvidlag konstateras en diskrepans mellan habiliteringsrelaterade åtgärder i skolan och skolans övriga uppdrag att se till hela individen rörande formandet av normer, värderingar och demokratiska individer (Gustafsson 2003). Skolan utgör en del i barnets egen habiliteringsprocess genom att fungera som ett stöd för barnet, men skolan ska också utföra vissa insatser i processen (Gustafsson 2003:31ff). Habiliteringsarbetet bedrivs som ett lagarbete, där flera olika professioner samarbetar. Som ett led i detta finns relationer till skola och förskola. Forskare (bland andra Janson 1996; Söderquist Dunkers 2006; Janson, Nordström & Thunstam u.å.) har uppmärksammat hur barn med funktionshinder (bland annat synnedsättningar) samarbetar med kamrater och hur de ges respektive tar sig tillträde till leksituationer i förskolan och i skolmiljön. Helena Hemmingsson (2002) uppmärksammar i sin avhandling assistenternas viktiga roll i skolan. Hon poängterar bland annat att stöd i skolan för elever med rörelsehinder ofta är inriktat på att underlätta inlärning, men att eleverna själva skulle ha föredragit att större fokus istället hade lagts på att öka deras möjlighet till social integration. Hon skriver:


”Vidare uppmärksammas komplexiteten och dilemman vid val av stödåtgärder åt elever med rörelsehinder då stödinsatser i syfte att underlätta elevens delaktighet i skolan samtidigt kunde inverka negativt på en annan aspekt av elevens delaktighet.” (Hemmingsson 2002:62)


Hemmingsson (2002:63) för fram att stöd i skolan måste betraktas i ett vidare socialt sammanhang och inte endast utifrån en enskild individ. Tankar om individen i samhället, assistenternas centrala roll samt nödvändigheten att göra avvägningar utgör också en väsentlig bas min avhandling.


Från en individinriktad modell till en social modell

Inom (re)habilitering fokuseras individen och utgångspunkten är att den enskilda personen har en funktionsnedsättning, och denna nedsättning ska överkommas med hjälp av olika insatser. Habilitering, oavsett om den utförs i syncentralens eller den övriga habiliteringens regi, baseras på ett biomedicinskt synsätt där barnet ska göras skickligt och kroppen ska, med hjälp av kompensatoriska tekniker och hjälpmedel, kompletteras och därmed kompensera för funktioner som är nedsatta. Detta individinriktade medicinskt baserade perspektiv har också under lång tid varit utgångspunkten i forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning. 


Före 1980-talet var studier av funktionshinder och handikapp nästan helt uteslutande fokuserade på individen och utgick från en medicinsk ansats. Fokus låg på den enskilde individen och att dennes sjukdom eller skada ansågs innebära problem för personen (Barnes, Oliver & Barton 2002; Swain & French 2008:2). Utgångspunkten var att den enskilde personens skada eller sjukdom skulle kunna botas eller förbättras genom medicinska åtgärder eller rehabilitering. Inom forskningen om funktionshinder har det under de senaste decennierna skett en förskjutning från denna individinriktade medicinska modell, där den personliga tragedi som funktionshindret antas medföra fokuserades, till den så kallade sociala modellen (Oliver 1996). I motsats till den individinriktade medicinska modellen betonar den sociala modellen samhällets övergripande sociala struktur och funktionshindrande organisering. I den sociala modellen
 fokuseras således samhällets organisation och de sociala strukturer som utgör funktionshinder, snarare än den enskilde individens skada eller sjukdom. 


Den sociala modellen handlar inte om den personliga upplevelsen av funktionsnedsättningen (impairment) utan om den kollektiva erfarenheten av funktionshinder (disablement) (Oliver 2006:8). Den sociala modellen är ett verktyg med vars hjälp barriärer kan identifieras snarare än en teori (Oliver 2006:11). Modellen negligerar inte förekomsten av skador och fysiska nedsättningar eller individens personliga erfarenheter, men dess fokus riktas mot att analysera vilka funktionshindrande (disabling) konsekvenser samhällets utformning och organisation får för personer som har funktionsnedsättningar (impairment). Mike Oliver uttrycker detta så här:


“The social model was a way of getting us all to think about the things we had in common, the barriers we all faced. Of course, some of those barriers were impairment specific; for example, blind people might have information barriers, people with mobility restrictions have access barriers, deaf people communication barriers and so on.” (Oliver 2006:11)


I analogi med detta förnekar inte den sociala modellens förespråkare att det finns behov av medicinska interventioner eller (re)habilitering. Däremot ifrågasätts ofta de professionellas roll i (re)habiliteringen. Förespråkarna för den sociala modellen sägs vara kritiska till 

”rehabilitering, som en på medicinsk kunskap baserad normaliseringspolitik. Den [rehabiliteringen – min kommentar] ses mer som ett uttryck för experternas maktanspråk och ambitioner än för brukarnas behov” (Lindqvist 2007:53 baserat på Oliver 1996:103). 

Jag tolkar dock inte detta som att förespråkarna för den sociala modellen skulle förneka värdet av insatser från medicinskt håll eller rehabilitering. Förespråkarna för den sociala modellen menar dock att det är viktigt att visa på dessa insatsers begränsningar vad avser inkludering av personer med funktionsnedsättningar i ett samhälle som är uppbyggt kring en norm av personer utan funktionsnedsättningar (Colin Barnes, seminarium, Halmstad 12 mars 2009). Möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att själva ha kontroll och kunna bestämma över sitt liv diskuteras bland annat av Finlay (1995) och Oliver (1995). Denna möjlighet har ofta varit kringskuren på grund av de professionellt verksammas dubbla roll som beslutsfattare och utvärderare av tjänster och hjälpmedel (Albrecht 1992). Colin Barnes hävdar att professionella många gånger utför saker som personer med funktionsnedsättning skulle kunna göra själva (seminarium, Halmstad, 12 mars 2009). Han menar att de professionella därtill utvecklat ett eget språk, och att det inte förefaller vara otroligt att de från tid till annan agerar utifrån ett egenintresse att bevara arbetstillfällen för sina yrkesgrupper.


Det finns således en kluvenhet inför de professionellas och (re)habiliteringens organisation och åtgärder, vilket också tydliggörs i perspektivskiftet från den individinriktade till den sociala modellen. 


I denna framställning tar jag fasta på två modeller som, utifrån avhandlingens syfte, erbjuder relevanta kategoriseringsdimensioner. Framställningen tar därför sin utgångspunkt i å ena sidan den bio-medicinskt inriktade medicinska/individuella modellen och å andra sidan med sociala modellen. I Sverige har sedan länge handikappbegreppet givits en relativ innebörd. Det relativa handikappbegreppet syftar på att en skada eller sjukdom kan medföra ett funktionshinder, men att frågan om detta betraktas som ett handikapp eller inte är relativt (Lindqvist 2007:37). För utförligare sammanställningar av utvecklingen av begreppsapparaten, se bland andra Gustavsson & Szönyi (2004); Grönvik (2005) och Lindqvist (2007). 

I denna studie undersöks en praktik som har sina rötter i den individinriktade medicinska modellen (vårdkedjan) men som samtidigt verkar i en vardag där betydligt fler ställningstaganden än enbart det medicinska, ges stort utrymme (den sociala modellens inriktning på organisations- och strukturförändringar – rättigheter). Försök att skapa bryggor mellan de olika modellerna finns.


Claes Nilholm (2007) tolkar och utvecklar det han benämner ”dilemmaperspektivet” inom forskning om specialpedagogik (bland annat Nilholm 2007:61). Min tolkning av detta perspektiv är att det erbjuder intressanta möjligheter att studera områden där en pendlig mellan fokus på individen och dennes behov av kompenserande stöd, och fokus på de omgivande strukturerna och de förutsättningar som till exempel skolan förutsätts ge. Eva Melin (2007) har utvecklat en modell för hur interventioner inom habiliteringen för barn med rörelsehinder kan bedrivas, och är ett försök att kombinera den sociala och den medicinska modellen. Med modellen avser hon, tydligare än vad som annars är brukligt inom habiliteringen, låta barnet vara aktiv och vad hon kallar ”medreflektör i sin egen intervenering” (Melin 2007:59). Det finns således forskning som tar fasta på behovet av ett mångsidigt perspektiv dels för att kunna tillgodose behovet hos olika organisationer som är verksamma inom området, dels för att möta individen. Min avhandling tar också, utifrån en tidsgeografisk ansats, utgångspunkt i denna sammanförande ambition.


För att kunna åstadkomma en avsedd förändring i habiliteringen måste samarbete och samverkan åstadkommas mellan individer och organisationer. Habiliteringschef Carina Hjelm säger i förordet till Högberg och Nordström (2001) att samverkan ska åstadkommas både mellan institutioner och yrkesutövare. Dessutom ska denna samverkan ske i mötet mellan en ”verksamhetsvärld” och en ”familjevärld”.
 De yrkesverksamma inom habiliteringen har en professionell kunskap om barn och lutar sig på sin specialistkunskap. Föräldrarna å andra sidan har en djup kunskap om just sina egna barn. Skillnaden i perspektiv har av Högberg och Nordström (2001:5) beskrivits som ”skillnaden mellan levd erfarenhet och observerad erfarenhet”, och att denna skillnad kan karakteriseras som ”skillnaden mellan att veta och att ana” (Högberg 1996:258).


Givet syftet med studien anser jag att det är av stor vikt att barnens egna röster kommer till tals i undersökningen. Forskning om barn visar stor bredd både vad avser ämnesområden och val av metoder (Bäck-Wiklund & Lundström 2001:15). Jag är intresserad av barnens erfarenheter i vardagen. I avhandlingen hörs även många vuxnas röster när de talar om barnen. Bäck-Wiklund och Lundström (2001:45) refererar till Morgan (1996)
 som talar om ”family practices” och detta implicerar aktiviteter och gemensamma projekt för familjen. Familjer studeras också av Marie Gustavsson Holmström (2002) som i sin avhandling belyser tankar kring föräldraskap utifrån familjer där den ena partnern har en funktionsnedsättning.


Hemmet kan betraktas som den mest grundläggande platsen för alla barn – alltså även för barn med synnedsättning. I hemmet skaffar sig barnet baskunskaper om livet, och det är där som självkänsla och självförtroende grundläggs. Hemmet är den plats där föräldrar och barn skapar ordning utifrån de strategier som väljs för att genomföra sina livsprojekt. Föräldrar och barn undersöker hur de kan skapa möjligheter, genom att bland annat lära känna sina egna restriktioner, och se till att de negativa följderna av dessa kan göras så små som möjligt. Utifrån det som tidigare konstaterats om habiliteringens mångtydighet och strävan efter att förena såväl yrkesverksamma inom habiliteringen, skolpersonal, föräldrar och barn framstår hemmet därför som en central plats i den vardag där förmedlingen av datortekniska hjälpmedel utförs.


Ahrne (1994) menar att familjer såväl som företag, frivilliga organisationer och stater är att betrakta som organisationer. I analogi med denna definition betraktar jag i denna studie hemmet där familjen lever sina liv, som en organisation. 
 I föreliggande studie betraktas alltså såväl syncentralen, som skolan och hemmet som organisationer och de är lokaliserade på olika platser.

Informations- och kommunikationsteknik i skolan


Den, ovan nämnda, korrigerande och kompensatoriska synen på hjälpmedel och tekniska lösningar framträder i resonemangen kring informations- och kommunikationsteknikens förmodade fördelar för skolbarn med funktionsnedsättningar. Under början av 1990-talet betonades särskilt kopplingen mellan datoranvändning i skolan och funktionshinder. Bland annat citeras Ulla Riis
 i Gunilla Jedeskog (1998) så här:


”Datatekniken är ett tillskott i de handikappade elevernas tekniska och pedagogiska hjälpmedelsarsenal vars betydelse knappast kan överskattas”. (Riis 1991:75-76 i Jedeskog 1998:85). 


Förhoppningar sattes till informations- och kommunikationstekniken och Dalin
 citeras i Jedeskog (1998) på detta sätt: 


”Datatekniken väcker förhoppningar om att den ska kunna bidra till att skolan reformeras på en rad områden till exempel genom en mer relevant yrkesutbildning och ett rikare liv för elever med funktionshinder” (Dalin 1994 i Jedeskog 1998:53). 


Nissen, Riis och Samuelsson (2000) påpekar dock att retoriken och fokuseringen på att det är de svagare eleverna som är de stora vinnarna av användningen av informations- och kommunikationsteknik har nyanserats. De betonar dess kvalitet som redskap i färdighetsträningar, men poängterar också att när det gäller att hämta, bearbeta och analysera information, ställs höga krav på uthållighet, arbetsdisciplin och förkunskaper (Nissen, Riis & Samuelsson 2000:89).


Kerstin Fellenius adresserar i sin forskning bland annat frågan om hur elever med synnedsättning lär sig läsa, såväl utifrån ett individinriktat som miljöorienterat perspektiv (Fellenius 1999). Hon konstaterar bland annat att elever med synnedsättning läser mindre mängd text än sina seende kamrater, och att kunskap, erfarenhet och åtgärder både hemma och i skolan därför är av vikt för att förhindra att synnedsättningen i sig föranleder problem med att läsa. Fellenius noterar att datortekniken öppnar nya möjligheter för elever med synnedsättning att läsa och skriva i skolmiljön, men att: 

”…tekniken och undervisningen måste mötas i klassrummet för att öka möjligheterna för inlärning” (Fellenius 1999:1, min översättning). 

Fellenius konstaterar att antalet elever som läser punktskrift och vanlig skrift i kombination med avancerade hjälpmedel ökar, vilket också medför att den pedagogiska utmaningen ökar samtidigt med behovet av kunskap om elevers läsinlärning (Fellenius 1999:81). 


Forskning visar att informationstekniken generellt har tagit plats inom den svenska skolan (Säljö & Linderoth 2002). Roger Säljö och Jonas Linderoth menar att informations- och kommunikationstekniken representerar någonting principiellt nytt i samband med lärande men att konsekvenserna för skolan och lärande inte är entydiga (Säljö & Linderoth 2002:7). De konstaterar att informations- och kommunikationstekniken innebär en stor utmaning för lärande och skola. De skriver bland annat att: 

”Kanske kan man påstå att det är den största utmaningen mot skolans sätt att organisera lärande sedan boktryckarkonsten uppfanns”. (Säljö& Linderoth 2002:22).

Individuella lärares engagemang liksom nationella initiativ har utvärderats och (Riis 2000; Riis, Holmstrand & Jedeskog 2000 och Nissen, Riis & Samuelson 2000:76) konstaterar att det tycks finnas ett spänningsfält mellan vision och praktik vad avser informations- och kommunikationstekniken i skolans praktik. De menar att mycket av den vardagliga praktiken har överlåtits till lärarna att lösa. Nisse, Riis och Samuelson skriver: 


”I mötet mellan vision och praktik är det framförallt lärarna som har att hantera det faktum att IKT inte är ett trollspö som kan svepas över skolan vardag och omedelbart ge nya förutsättningar. Omvandlingen tar tid och måste få ta tid. Alltför stor otålighet bör inte riktas mot lärargruppen, det riskerar enbart att förstärka den frustration som lärarna redan upplever mellan högt ställda mål och förutsättningarna för deras praktik” (Nissen, Riis & Samuelsson 2000:80).


I analogi med Nissen, Riis och Samulesson (2000) menar Jane Brodin och Peggy Lindstrand att det specialpedagogiska området kan ses som en illustration av vilka möjligheter informations- och kommunikationstekniken förväntas erbjuda och skapa (Brodin & Lindstrand 2003:16). De påpekar dock att det i forskning är viktigt att studera hur pedagogisk kunskap utvecklas och påverkas av informations- och kommunikationstekniken (Brodin & Lindstrand 2003:14). Brodin och Lindstrand menar att det ofta är individen (eleven, föräldrar eller lärare) som får klä skott för misslyckanden med avseende på användandet av tekniken. För att motverka detta menar de att energi och kraft snarare borde riktas mot skolans direktiv, organisering och struktur (Brodin & Lindstrand 2003:52).

Undersökningar visar att bland annat att kunskapsspridning och lärstilar vad avser IKT bland elever i allmänhet haft litet med vanlig undervisning att göra utan tenderat att ske genom samarbete mellan kamrater (Säljö & Linderoth 2002). Åsa Gardellis (2004) avhandling handlar om hur personer med funktionsnedsättningar använder informations- och kommunikationstekniken i sin vardag. Gardellis avhandling (2004) rör inte skolbarn, men visar bland annat det inflytande över vardagslivet som informations- och kommunikationstekniken kan ha för personer med funktionsnedsättningar och vilka faktorer som inverkade på användningen i positiv eller negativ riktning. Ett framträdande drag är betydelsen av den sociala kontexten för att användningen av den tekniska utrustningen ska fungera i vardagslivet. Detta belyses även av Fredrik Winberg (2008) som i sin avhandling tecknar en bild av hur forskning om tillgänglighet och hjälpmedel haft ensidigt fokus på att tekniken i sig ska kunna lösa alla problem. I avhandlingen beskriver Winberg hur elever med synnedsättning trots tillgång till datortekniska hjälpmedel ofta var inaktiva på grund av att undervisningssituationen inte var upplagd på ett sådant sätt att eleven inbjöds att vara aktiv. Winberg (2008) menar att det inte räcker med att tekniken görs tillgänglig utan hänsyn måste också tas till individen sedd i sitt sociala sammanhang. Dessa tankegångar har stor relevans för min studie av hur tekniken först förmedlas via syncentralernas försorg, men också ska tas i bruk i hem och skola.


2.2  De olika ingångarnas inverkan på studien

Forskning om funktionshinder är ett forskningsområde som tilldragit sig intresse från flera olika discipliner (se exempelvis Danermark 2005). Risker med ett ensidigt fokus på det medicinska eller på den sociala rehabiliteringen har uppmärksammats, och bland annat efterlyser Magnus Tideman och Ove Mallander forskning som  


”… inte fastnar i vad som är medicinsk, social eller arbets-/yrkesmässig rehabilitering utan som betraktar alla insatserna för att förbättra/kompensera för svårigheter i vardagen och möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för människor med funktionshinder. Och att dessa insatser sätts in i ett socialpolitiskt och vidare samhällsperspektiv.” (Tideman och Mallander 2004:10) 


De skriver också att


 ”olika åtgärder ställs mot varandra eller utvärderas för sig utan att det sammanhang och den socialpolitiska ramverk de är tillkomna inom skärskådas.” (Tideman och Mallander 2004:9) 


Korrigerande och kompensatoriska tekniska lösningar av teknisk karaktär utgör en väsentlig beståndsdel inom (re)habilitering. Inger Berndtsson skriver bland annat att det finns: 


”… en stor tilltro till de tekniska hjälpmedlen, att de ska lösa mer problem än de faktiskt kan göra.” (Berndtsson 2001:344). 


Tekniken har, i analogi med den rådande inriktningen på den enskilde individen i habiliteringen, varit fokuserad på just individens tillkortakommanden och att dessa, med teknikens hjälp ska kunna korrigeras och kompenseras. (Re)habilitering har kritiserats för att ge en alltför oproblematiserad bild av vad teknik kan medföra för personer med funktionsnedsättning (Roulstone 1998). Roulstone (1998) menar att inte minst informations- och kommunikationstekniken måste placeras i sitt sammanhang där massan av barriärer som till exempel negativa attityder, funktionshindrande strukturer och tillgången till teknik, måste beaktas. Han skriver: 

”The way that new technology is experienced cannot be understood in a social and theoretical vacuum.” (Roulstone 1998:7). 


Tekniken är inte allena saliggörande, men informations– och kommunikationstekniken kan spela en mycket stor roll som förändringsmotor i syfte att lyfta bort funktionshindrande barriärer (Roulstone 1998). Vikten av att sätta in tekniken i ett socialt sammanhang diskuteras också av Inger Berndtsson (1997). Hon menar att ”myten om hjälpmedlets neutralitet” måste lyftas fram (1997:49) och att det medicinska paradigmet inte klarar av att på ett nyanserat sätt diskutera detta. Hon argumenterar för att istället använda en livsvärldsansats utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Ovanstående visar att forskningsområdet har sådan karaktär att tvärvetenskapliga ansatser är fruktbara.

Ett begrepp som ofta återkommer inom (re)habilitering är att kompensera. Syncentralerna förmedlar hjälpmedel till barn med synnedsättning. Detta innebär att barnen ska få stöd och service och insatser från många olika kunskapsfält rörande vardagslivet som helhet. Syncentralerna bygger på en idé om gränsöverskridande och har ett helhetsorienterat perspektiv, men de fokuserar ändå främst på individen jämte dennes möjligheter att förändras, bland annat genom användandet av kompenserande teknik. I undersökningen framgår att såväl syncentralen som skolorna har ett individinriktat fokus, i den bemärkelsen att det är barnet som baserat på sin skada, sjukdomstillstånd eller nedsättning får tillgång till hjälpmedel, tekniska hjälpmedel eller stödpersoner, som kan användas i olika sociala situationer.

Syncentralerna förskriver tekniska hjälpmedel och verksamheten är nära knuten till den medicinska sfären i och med att patienterna remitteras till syncentralen av läkare på sjukhusets ögonklinik. Barnen ska kunna använda sina hjälpmedel i vardagen, i skolan och hemmet. Tekniken ska alltså både förskrivas och delvis också användas i sammanhang där samhällets organisering av verksamheter, dess traditioner och strukturer utgör ramarna för teknikens förutsättningar att passa in och fungera. I denna studie ska jag problematisera det praktiska utfallet i denna skärningspunkt. 


Val av ord och begrepp kan spegla inställningen och förhållningssättet till undersökningsområdet. Mårten Söder menar att det i forskningen om handikapp ofta finns en stark tendens att utgå från individen, och att det även i institutionella och politiska sammanhang finns en stark koppling till det personliga i termer av problem och svårigheter (Söder 2005:97). Han säger:


”Handikappforskningen har i sig en inneboende tendens till normativitet som till viss del hänger samman med den handikappolitiska diskurs som utmålar handikapp som problem (för att nu inte säga personlig tragedi) som propsar på en lösning. ” (Söder 2005:99)


Att röra sig mellan olika dimensioner av begrepp kan leda till diskrepans i analysen. Lars Grönvik (2005:57) hänvisar till Mårten Söder
 (1999) som bland annat beskriver hur forskare, på ett teoretiskt plan, kan säga sig företräda och använda en viss definition av funktionshinder men sedan genomföra studien och tolkningen av materialet ur ett annat perspektiv. 


Barnen i denna studie har blivit medicinskt diagnosticerade, de är patienter på ögonkliniken, och benämns ofta som patienter på syncentralen. Olika stöd och serviceinsatser riktas till de individuella barnen både på syncentralerna och i skolorna. Sålunda utgår denna studie från praktiker som företrädesvis är rotade i en individinriktad, medicinsk modell. Avhandlingens ambition är dock att med inspiration från den sociala modellen, studera den vardagliga praktiken utifrån ett helhetsorienterat perspektiv och där utgör skolan en väsentlig del. Genom att studera hur tekniken förskrivs på syncentraler och tas i bruk i skola och hem, ska jag analysera och diskutera konsekvenser som kan uppstå i spänningsfältet mellan den individinriktade kompensatoriska praktiken och den strävan efter delaktighet på lika villkor som uttrycks i den sociala modellen. I skolan studerar jag särskilt undervisningen men även den övriga skoldagen problematiseras utifrån hur barn med synnedsättningar bemöts och vilka hjälpmedel de använder. Det handlar bland annat om hur barn med grava synnedsättningar använder datortekniska hjälpmedel, och vilka avvägningar som måste göras av barnet själv, och av dess stödperson i skolan för att möjliggöra att tekniken tas i bruk.


De organisationer som är inblandade i (re)habilitering har olika uppdrag och skilda ”administrativa kategoriseringsprinciper” (Lindqvist & Hetzler 2004:46). Lindqvist och Hetzler menar att dessa principer 

”…gör det svårt att anlägga ett helhetsperspektiv och förmår inte se individen i en dynamisk process…” (Lindqvist & Hetzler 2004:46).


De insatser som riktas till barnen från syncentralernas sida har ett långsiktigt perspektiv och sker på olika sätt under livsloppet. Insatserna rör barnets hela vardagsliv och spänner därför över flera insatser och yrkesgrupper. Alla de insatser som syncentralen gör utförs inte i syncentralens lokaler utan de kan äga rum på flera platser vilket kräver många förflyttningar för såväl personalen som för barnet. Insatserna konkurrerar med varandra om tid och utrymme i barnens, föräldrarnas och de professionellas vardag.


För många familjer med barn med funktionsnedsättningar innehåller vardagen oftast både många och omfattande relationer med de professionella personer som är involverade i barnets habilitering. Familjens hem påverkas också i barnets habilitering såtillvida att till exempel datorer för hemmabruk ska installeras och därför kommer personal från syncentralerna till hemmet för att ge service och support av den tekniska utrustningen. Utöver barnet blir därför också den övriga familjen involverad i förmedlingsprocessen. Skolan, syncentralen och hemmet är på ett organisatoriskt plan involverade i processen, men det är de enskilda individerna som rör sig inom och mellan organisationerna som bär processen. En synnedsättning kan även medföra rörelsehinder då såväl den egna förmågan som samhällets organisering kan utgöra hinder att ta sig fram. Den omgivning och den fysiska värld som förmedlingsprocessen sker i är därför väsentlig när processen ska analyseras.


För att analysera mitt material söker jag efter ett helhetsorienterat synsätt som med fokus på individen samtidigt tillåter att andra nivåer och organisationer studeras. Synsättet ska också tillmäta det materiella betydelse, erbjuda verktyg för att analysera förflyttningar i tid och rum samt möjligheter att analysera effekterna av olika insatsers konkurrens om tid och rum i barnets vardag.


Den tidsgeografiska ansatsen ger mig möjlighet att analysera materialet på detta sätt. Tidsgeografin kan användas för att sätta fokus på praktiska handlingar och på hur dessa kan analyseras med hjälp av begrepp som synliggör processer. Några sådana begrepp är projekt, aktivitet, resurs och restriktion. Den tidsgeografiska ansatsen erbjuder möjligheter att studera såväl individer och organisationer, som samspelet mellan dem. Ansatsen kan uppmärksamma när det uppstår problem i relationen mellan organisation och individer. Tidsgeografin är processinriktad och tillmäter såväl plats som tid stor roll i analysen. Processer måste äga rum någonstans och genom tidsgeografins tidsrumsliga fokus och dess ambition att hantera flera skalnivåer, kan helheten studeras utan att delarna förloras ur sikte – och omvänt (Hägerstrand 1974). 

Andra val vad avser teoretisk utgångspunkt är naturligtvis möjliga. Dimitris Michailakis (2005:127,135) utgår till exempel från hur funktionshinder kommuniceras istället för att rikta fokus på den enskilda individen. Maare Tamm och Rafael Lindqvist (2004:201) har till exempel föreslagit att det nyinstitutionella perspektivet i organisationsanalysen skulle kunna vara ett sätt att analysera restriktioner och möjligheter för samverkan mellan olika organisationer och aktörer. Andra forskare (se bland andra Moser 2003; Galis 2006) har till exempel vidareutvecklat forskningen inom aktörsnätverksteorier med empiri hämtad från funktionshindersområdet. Jag ser också utvecklingsmöjligheter och en potential i att använda dessa teorier, eller kombinationer med tidsgeografi och andra teorier. Jag menar dock att den tidsgeografiska ansatsen ger mig teoretiska analysverktyg för att synliggöra och hantera processer som äger rum i vardagen. I denna avhandling görs detta med inspiration från spänningsfältet mellan den individinriktade medicinska modellen och den sociala modellen. 

2.3  Tidsgeografiska verktyg för helhetsorienterad analys 


I detta avsnitt görs en genomgång av de tidsgeografiska verktyg som används för att analysera mitt empiriska material. Först introduceras tidsgeografin på ett övergripande plan, därefter görs en detaljerad presentation av de valda analytiska begreppen. Jag diskuterar även kritik som riktats mot tidsgeografin och hur den kan bemötas.


Tidsgeografin fungerar i min avhandling som en ansats med vars hjälp man kan belysa vikten av individanknuten teori. Tidsgeografin (Hägerstrand 1985; Gren & Hallin 1998; Hallin 1991; Åquist 1992) har den odelbara individen som en utgångspunkt och Nordell (2002:11) framhåller också det tidsgeografiska synsättets möjligheter att beskriva livssammanhang. Tidsgeografin fokuserar aktörers tillgång till resurser, samt vilka restriktioner som begränsar människans möjligheter att nyttja resurserna i olika situationer. Uppmärksammandet av tidrummet och det fysiska, det taktila och dess betydelse för oss alla (och mycket påtagligt så för personer med synnedsättning) passar för att möta kraven som jag ställer på teori. Det tidsgeografiska synsättet och dess begrepp ger mig redskap att beskriva och analysera komplexa företeelser kring förmedling av datortekniska hjälpmedel i vardagen för barn med synnedsättning och att diskutera berörda personers erfarenhet av förmedlingsprocessen. 


Med stöd i tidsgeografin studeras praktiska handlingar i vardagen och hur de kan förstås ur ett processperspektiv. Tidsgeografiska analysmetoder ger möjlighet att analysera sekvenser av aktiviteter (vardagssammanhang) och hur genomförda aktiviteter från samma projekt kan identifieras i projektsammanhang. Förmedlingsprocessen betraktas som ett övergripande projekt vars komplexa färd mellan organisationer på platser där barnen ska bruka och använda datortekniska hjälpmedel analyseras. I avhandlingen visas att förutsättningarna, bland annat de lokala ordningar som barnen möter på olika platser under processens gång, arrangeras så att de ska utgöra resurser och mildra effekter av restriktioner. Tidsgeografiska begrepp som jag använder för att beskriva och analysera vardagens organisering är: resurser, restriktioner, projekt, aktiviteter, skuggeffekter, organisatoriska stötestenar samt lokala ordningsfickor. Med hjälp av dessa begrepp undersöker jag komplexiteten i den process i vilken datortekniska hjälpmedel förskrivs för att barn med synnedsättning ska kunna använda dem i sin vardag, på kort och lång sikt.  


Processer och kontexter viktiga då allt sker i tid och rum


Huruvida tidsgeografin är en teori, modell, metod, ansats och/eller synsätt är oklart. Vissa tycks betrakta tidsgeografin som en metod snarare än som en teori (till exempel Åquist 1992). Torsten Hägerstrand skriver (1985) att han betraktar tidsgeografin som ett förhållningssätt. I senare texter skriver han att han betraktar tidsgeografin som ”ett synsätt”, en ”föreställning om världen” snarare än en teori (Hägerstrand 1991a:134). Enligt Hägerstrand kan sedan denna världsbild:


 ”leda till en tankestomme (ordet stomme är kursiverat i originalet), som sedan efter behov kan kläs på igen med annan mer konventionell och innehållsrik materia” (Hägerstrand 1991a:134). 

ElinWihlborgs definierar tidsgeografi som:


”ett förhållningssätt (en ontologi), som i sig implicerar vissa teoretiska ställningstaganden om hur man ser på omgivningen vars notationssystem kan tydliggöra komplexa och flerdimensionella företeelser i vår tillvaro” (Wihlborg 2000:30).


I denna studie är det också på detta sätt jag betraktar tidsgeografin.


Johan Asplund skriver: 

”Tidsgeografins första axiom lyder: allt som sker, sker i tid och rum. Det är inte oväsentligt hur detta axiom accentueras. Det bör strängt taget inte accentueras ”allt som sker, sker i tid och rum” utan snarare ”allt som sker, sker i tid och rum”. (Asplunds understrykning).  (Asplund 1985:190)

Det faktum att alla skeenden kräver fysiskt utrymme i både tid och rum kan åskådliggöras grafiskt med hjälp av det tidsgeografiska notationssystemet. Detta innebär att varje individs eller artefakts (som till exempel datortekniska hjälpmedel) rörelser i tidrummet kan illustreras av en linje i ett koordinatsystem där tiden återfinns på den vertikala axeln och det fysiska rummet, platsen på den horisontella axeln, se figur 2.1. 
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Figur 2.1 En individbana i det tidsgeografiska notationssystemet. Denna figur föreställer en individbana i det tidsgeografiska notationssystemet. Figuren består av två delar. Den undre delen förställer en karta, där grupper av hus finns utplacerade. På de vägar som går mellan husen är streck inritade för att markera hur en fiktiv person kan ta sig från ett ställe till ett annat under en dag. Den övre bilden föreställer en schematisk tidsrumslig beskrivning av detta. För att illustrera hur personen rör sig i rummet och i tiden under dagen används ett koordinatsystem, med en x-axel och en y-axel. I detta koordinatsystem ritas ett streck, nerifrån och upp, som symboliserar personens vistelse på och förflyttningar mellan olika platser. Strecken på kartbilden visar hur individen har förflyttat sig mellan olika platser i rummet. Förflyttningar tar tid, och detta framgår i koordinatsystemet genom att individbanan vinklas såväl mot tidsaxeln som mot rumsaxeln. När personen vistas på samma plats löper individbanan parallellt med tidsaxeln. Tiden avbildas på den vertikala axeln och platser på den horisontella. där såväl tid som rum 


Linjerna som avbildar individers eller artefakters rörelser i tid och rum kallas individbanor eller trajektorier. Tids- och rumsaxlarna ger tillsammans ett tidrum. Individbanorna åskådliggör således tidsmässiga (kronologiska) och rumsliga (korologiska) aspekter av processer. Om flera individbanor ritas upp bredvid varandra kan man se när och var de möts, löper invid varandra och skiljs.
 Mängden av sådana möten och åtskiljanden benämns i det tidsgeografiska språkbruket för ”väv” (Hägerstrand 1974:90). Begreppet väv signalerar och poängterar den kontextuella ansatsen och vikten den tillmäts inom tidsgeografin (Glad 2006:38). Hägerstrand uttrycker sig så här: 

”Föreställningen om att ett sådant vävbegrepp erbjuder en kraftfull form av beskrivning utgör den kontextuella ansatsens baspostulat”. (Hägerstrand 1974:90; Hägerstrand postum under utgivning 2009). 


Tidsgeografin intresserar sig för processer och kontexter. Tiden betraktas i tidsgeografin som en dimension längs vilken nuet ständigt förflyttar sig. I tidsgeografin är grundantagandet att tiden kan betraktas som kontinuerlig i betydelsen att det inte går att hoppa över någon tid och att det inte heller räcker att enbart betrakta tidpunkter. Nuet utgör i tidsgeografin en ständigt pågående transformation från framtid till dåtid. Detta innebär att det tidsgeografiska intresset för processer betonar hur någonting blir (och har varit) snarare än hur någonting är. Tidsgeografin ger därmed en bas för en beskrivande analys där förändringsprocesser betonas. Tidsgeografins starka intresse för sammanhang innebär helhetsorientering. 


En "samtillvaro” mellan det materiella och människan


Torsten Hägerstrand talar om en ”samtillvaro” mellan det materiella och människan. Han menar att människa, natur och teknik relaterar till varandra och därmed utövar ömsesidig påverkan och griper in i varandra i ständigt nya konfigurationer (Hägerstrand 1991a:133). Inom tidsgeografin tillmäts dock inte tingen någon egen inneboende vilja eller agens, däremot har de betydelser för vad människor kan göra och gör (med dem).


Inom tidsgeografin är det materiella grundläggande och tar sig uttryck i två antaganden. Det första är antagandet om människans odelbarhet. Det andra utgår från att ting och artefakter precis som människor tar plats. Den fysiska världen betraktas som ständigt närvarande och påtaglig och kan därför inte bortses från. Oavsett vilka betydelser människor, i förhandlingar och sociala konstruktioner, ger en viss artefakt, så menar tidsgeografin att då artefakten rent fysiskt finns påverkar den oss och tvingar oss i någon mån att ta ställning till den. Konkret innebär till exempel detta att stenen i skogen finns, oavsett om vi socialt och språkligt väljer att benämna den som en sten eller inte. Stenens fysiska närvaro är också påtaglig vare sig vi betraktar den som en restriktion eller en resurs. En restriktion skulle kunna innebära att stenen kanske är stor och är i vägen så att stigen måste gå runt den. Om vi istället betraktar den som en resurs skulle man kunna se på stenen som om den ligger på ett sådant sätt att den utgör en del av en gränsmarkering. 


På motsvarande sätt tar de datortekniska hjälpmedel som en elev med synnedsättning kan använda i klassrummet plats. I en vardaglig bemärkelse innebär detta att det inte går att ställa någonting annat på den plats datorn är placerad. Utöver denna mer vardagliga bemärkelse finns också en mer relationell sida att artefakten (datorn) tar plats i betydelsen att andra personer i klassrummet förhåller sig till den. Fysiska ting och artefakters placering i rummet gör att personerna kan tvingas att förhålla sig till artefakter och material.


Prisma


Ett begrepp som ibland används inom tidsgeografin för att illustrera det maximala möjliga framtida vistelserummet för en person sett utifrån sambandet mellan tid, plats och rörlighet är prismat (Lenntorp 1976). Prismat ligger i framtiden, och avgränsar det möjlighetsutrymme en individ har, givet hennes förutsättningar att förflytta sig från en plats vid en viss tidpunkt och givet att hon vid en viss tidpunkt i framtiden måste vara tillbaka på samma plats.
 Vilka val som görs inom möjlighetsutrymmet säger dock själva prismat ingenting om. 


Prismat kan definieras på detta sätt:


”Med det tidsgeografiska synsättet kan man avgränsa vissa grundläggande förutsättningar för vad som kan respektive inte kan ske i framtiden vid givna lägen i tid och rum. Till hjälp här finns begreppet prisma. Prismat [kursiverat i citatet – min kommentar] avgränsar rent fysiskt geografiska och temporala möjligheter för att göra något man önskar göra i framtiden från det som man rent fysiskt inte kan komma att genomföra.” (Ellegård 1993:15).


I figur 2.2 används prismat för att illustrera hur val av fortskaffningsmedel påverkar möjligheterna att röra sig olika långt från en given punkt för att efter en bestämd tid vara tillbaka på utgångspunkten. Inom en och samma tidsperiod kan en gående person endast röra sig över kort avstånd medan den bilåkande personen kan röra sig över betydligt större avstånd.
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Figur 2.2.  Figuren föreställer ett koordinatsystem. Tiden återfinns på den vertikala axeln, och platsen längst den horisontella axeln. I koordinatsystemet finns två stycken prismor inritade. Den första prisman representerar en fotgängare. I koordinatsystemet startar personen från en punkt på den horisontella axeln (plats). Personen går en stund, vilket representeras av en rak linje uppåt. Efter ett tag ritas ett prisma. Där prismat slutar fortsätter är fotgängaren tillbaka på samma plats, och linjen fortsätter rakt uppåt som förut. Storleken på prismat visar hur långt fotgängaren kan gå, för att kunna komma tillbaka till startpunkten inom den given tidsrymd. Bredvid fotgängarens prisma, finns ytterligare ett prisma inritat. Detta föreställer hur långt bort en bilförare skulle kunna åka, för att inom samma tidsrymd som fotgängaren, kunna vara tillbaka på sin startpunkt. Bilförarens prisma är mycket vidare än fotgängarens, och detta illustrerar att bilföraren kan åka mycket längre bort än vad fotgängaren hinner att gå, för att kunna vara tillbaka på sin ursprungsplats inom en bestämd tidsrymd. Figuren är omarbetad efter Hägerstrand (1991b:148).


Prismat kan användas för att illustrera återvändandets princip som utgår från att människors dygnsvila vanligen sker i bostaden. I vardagen är bostaden således en plats man återvänder till efter dagens sysslor på andra håll (Lenntorp 1976; Ellegård & Vilhelmson 2004). Denna princip kan illustrera hur restriktioner (till exempel att inte ha resursen körkort) i förflyttningshänseende påverkar möjligheten för personer med synnedsättning att hinna med att realisera en viss följd av aktiviteter i sekvens i sin vardag. 


Mitt material visar att vissa saker kan ta längre tid att utföra om man har en synnedsättning än vad som annars är fallet. Ett exempel på detta är att det även för duktiga läsare av punktskrift tar längre tid att läsa en text än det tar för en seende att läsa text i vanlig svartskrift. Begreppet prisma har dock kritiserats av bland andra Cecilia Kjellman (2003) som menar att det måste utvecklas ytterligare då det nu: 

”är fullt av inre begränsningar, begränsningar som tidsgeografin inte har ambitionen att synliggöra” (Kjellman 2003:216). 

Hon menar också att: 

”begreppet prisma inte klarar av att redovisa alla hinder och möjligheter inom prismat” (Kjellman 2003:222).

Habiliteringen för barn med synnedsättning syftar till att öka deras möjligheter att flytta ut gränsen för det hittills möjliga. Habiliteringens uppdrag och ambition att flytta och tänja gränser för det möjliga kan illustreras med hjälp av prismat och därför anser jag, trots ovan nämnda kritik, att prismabegreppet är relevant för analysen av avhandlingens material.


Projekt och aktiviteter 


De tidsgeografiska begreppen projekt och aktiviteter kan hjälpa till att sortera och förstå hur människor organiserar sin vardag för att nå kortsiktiga och långsiktiga mål. Begreppet projekt fick tidigt en central position inom tidsgeografin och används i betydelsen att de styr mänskligt handlande mot uppställda mål (Lenntorp 1998:7). Det vill säga att de kan sägas bestå av planering av aktiviteter och genomförande av dem för att nå ett visst mål.


I denna studie definieras ett projekt som:


”Ett projekt utgör ett större, målinriktat sammanhang som kan inbegripa flera olika typer av aktiviteter” (Nordell 2002:18). 


Det tidsgeografiska begreppet projekt kan vara av olika slag. De kan vara olika omfattande och hantera olika långa tidsperspektiv, till exempel liv, decennium, år, månader, dygn eller timme. Det övergripande projektet för människor är att leva livet (bland annat Ellegård & Nordell 1997) och sträcker sig över hela vårt liv, medan andra projekt som lära sig laga mat kanske sträcker sig några år. Projekten kan vara utspridda över tiden och aktiviteter i ett projekt kan vara instuckna i sammanhang där aktiviteter från helt andra projekt ingår. Större projektet kan inrymma mindre projekt likt kinesiska askar (Ellegård & Nordell 1997:66). 


Projekt realiseras genom att det övergripande projektet att leva livet konkretiseras i vardagen allteftersom mindre projekt genomförs för att uppfylla det övergripande målet. Under livets gång utför människor aktiviteter i en tidsmässigt lång kedja av händelser. Denna tidsmässiga linje av aktiviteter kan liknas vid pärlorna på en tråd, vilka löper efter varandra i en lång rad (Ellegård 1990:3). Begreppet projekt är i tidsgeografin mycket mer frekvent använt än begreppet aktivitet (Ellegård & Nordell 1997:33).


Att inte göra någonting särskilt eller att inte göra någonting alls betraktas också som en aktivitet inom det tidsgeografiska synsättet. När man inte gör någonting särskilt upptar man själv en plats och även att inte göra någonting särskilt tar en viss tid i anspråk (Nordell 2002; Kjellman 2003). Någonstans kanske ett projekt, om det är riktigt kortvarigt, kan betraktas som en aktivitet – det beror på vilken nivå man väljer att göra analysen. Samma aktivitet på en viss nivå, till exempel att handla i livsmedelsaffären, kan innebära stöd till flera olika projekt såsom matlagning, tvätt, städning, lära barnen att räkna pengar.


En mängd olika aktiviteter kan behöva utföras för att bygga upp och möjliggöra ett projekt. Begreppet aktivitet är alltså de olika handlingar som ett projekt består av. Människor fyller successivt sina liv med projekt och genomför de aktiviteter som, helt eller delvis, realiserar dem. 


Olika tidsgeografiska sammanhang


I vår vardag genomför vi ständigt aktiviteter i olika typer av projekt. Vårt övergripande livssammanhang (Nordell 2002) kan delas upp i en rad olika sammanhang. De aktiviteter vi utför kan betraktas som beståndsdelar i aktivitetssammanhang, geografiska sammanhang, sociala sammanhang och tekniska sammanhang (Ellegård 2001:48; Nordell 2002:208).
 Vart och ett av dessa sammanhang fokuserar på en dimension i tillvaron (Ellegård, Nordell & Westermark 1999) men kan länkas ihop genom det tidsgeografiska notationssystemet för att på så sätt kunna lyfta fram komplexiteten hos tidsrumsliga mönster i en eller flera personers vardag.

Aktivitetssammanhang sätter fokus på vilka aktiviteter en person utför. Aktiviteter är väsentliga beståndsdelar i våra vardagsliv, och aktivitetssammanhang kan delas upp i vardagssammanhang respektive projektsammanhang beroende på vilken typ av relation som föreligger mellan aktiviteterna.


Geografiska sammanhang poängterar platsens betydelse för aktivitetens genomförande. Var någonstans något görs, hur det ser ut, doftar och låter påverkar människor och kan ha betydelse för handlingars utfall. Behoven av förflyttningar mellan platser där resurser som behövs för att genomföra aktiviteter och projekt är lokaliserade rör också det geografiska sammanhanget. Exempel på detta är att barn med synnedsättning tar sig till syncentralen för undersökningar och utprovningar av hjälpmedel. 


Sociala sammanhang rör till exempel vem en människa är tillsammans med när hon utför en viss aktivitet. Om hon är ensam eller tillsammans med den närmaste familjen kan också påverka upplevelsen och genomförandet. För att vissa projekt ska kunna realiseras krävs närvaro av personer med viss kompetens för detta. 


Tekniska sammanhang fokuserar den tekniska utrustning som användes för aktivitetens genomförande. Det tekniska sammanhanget kan vara relaterat till enskilda tekniska artefakter (till exempel en person som lyssnar på radio, eller använder datorn för att skriva brev eller anteckningar). Men det tekniska sammanhanget kan också innebära något mer svårfångat, exempelvis användning av el i våra dagliga liv och alltså vara relaterat till ett helt nätverk eller system av teknisk apparatur av skiftande karaktär och omfång. Användningen av datortekniska hjälpmedel i denna studie tangerar bägge dessa teknikanvändningar: dels den enskilda tekniken, dels den användning som är länkad till ett större nätverk, som att använda sin datortekniska utrustning för att chatta på Internet.


Vardagssammanhang och projektsammanhang


Aktivitetssammanhang kan indelas i två undergrupper; vardagssammanhang och projektsammanhang. Vardagssammanhanget består av den kontinuerliga sekvens av aktiviteter som genomförs under en viss tidsperiod, exempelvis ett dygn. Vardagssammanhanget anger således aktiviteternas tidsmässiga ordning. Det lyfter fram förhållandet att vardagen består av olikartade aktiviteter som inte behöver ha något annat gemensamt än att de utförs i en viss ordning av en och samma person över tid. De aktiviteter som under en tidsperiod genomförts för att förverkliga ett visst projekt kan på ett analytiskt plan brytas ut ur vardagssammanhangets sekventiella ordning och betraktas tillsammans. Då framgår dessa aktiviteters projektsammanhang.  Aktiviteter i vardagssammanhanget får alltså mening i förhållande till de projekt de ingår i och vars mål de ska bidra till att uppfylla.


 Det tidsgeografiska begreppet projekt är riktat framåt i tid. Den etymologiska förklaringen till begreppet baserar sig på latinet ”pro jacta” vilket betyder kasta fram (Ellegård 2001:56). Projektsammanhang är däremot något som manifesterats och tillhör det förflutna, och kan därför analyseras utifrån resurser och restriktioner som varit för handen. Projektsammanhangen består alltså av de aktiviteter som har utförts för att förverkliga ett projekt. Genom analys av projektsammanhang söker forskaren identifiera de aktiviteter som genomförts för att nå ett specifikt mål. Genom att betrakta det som har varit kan vi följa och analysera hur olika projekt har byggts upp av aktiviteter som har utförts över tid. 


Organisationsprojekt och individprojekt


Projekt kan analyseras som individprojekt och organisationsprojekt (se Ellegård 1976, 2001; Nordell 2002:18). Individprojekt innebär att den enskilde individen genomför aktiviteter som syftar till att nå just hans eller hennes enskilda mål, medan ett organisationsprojekt är knutet till mål som sätts upp inom en organisation för verksamheten. Genomförandet av organisationsprojekt sker genom att personer utför aktiviteter, till exempel i sitt förvärvsarbete, och bygger på att berörda personer arbetar mot detta mål. Organisationen kan till exempel vara ett företag, en skola eller en syncentral. Finns en formell ledning för organisationen fastställer denna vilka mål som ska gälla för verksamheten samt hur dessa mål ska nås. Organisationsprojekt kan också knytas till organisationer av mer informell natur. Exempel på sådana mer informella organisationer är familjer. Såväl formella som informella organisationer driver alltså organisationsprojekt mot mer eller mindre tydliga mål. Tidsrymden vad gäller organisationsprojekt kan variera och kan också analyseras på olika nivåer. Det finns såväl övergripande som mer specifika organisationsprojekt.


Precis som ett individprojekt kan ha högre eller lägre dignitet och löpa över olika lång tid för en individ så kan organisationsprojekt antingen vara enkla eller mycket komplexa och involvera många personer. Somliga projekt, till exempel projekt av politisk karaktär, kräver att olika organisationers organisationsprojekt samordnas.


Det finns en viktig koppling mellan individ- och organisationsprojekt. I individprojektet att försörja sig, utgör inkomsten ett viktigt mål för individen som ska utföra de arbetsuppgifter som ingår i jobbet och som krävs för att arbetsplatsens verksamhet ska fungera. Individen utför aktiviteter i sitt förvärvsarbete och genomför därmed en del av arbetsgivarens organisationsprojektet. 


Konflikter kan uppstå mellan individens projekt (individprojekt) och verksamheters projekt (organisationsprojekt). Här finns en grogrund för motstridiga intressen och mötet mellan ett överordnat organisationsprojekt och den enskildes individprojekt kan därför innebära kollisioner (Ellegård 2001). Aktiviteter som genomförs i ett organisationsprojekt ingår alltså i individprojekt – men dessa respektive projekt behöver inte ha samma mål. Makt, resursstyrka och position har betydelse för om individens individprojekt får stryka på foten för överordnade organisationsprojekt eller inte. Individen kan också sträva efter och agera för att förändra organisationens mål eller efter att sätta nya delmål. Detta kan dock vara svårt. Personliga mål och normer med avseende på frågor som: Vad är kvalitet? Vad menas med en bra bemötande? Vad innebär god omvårdnad? och funderingar kring vad som är etiskt rätt kan medföra att individen gör annorlunda prioriteringar än vad som stipuleras i organisationsprojektet. Ständiga budgetminskningar, stress och krav på effektivitet kan till exempel komma i konflikt med individens syn på vad god omvårdnad innebär. 


Analysbegreppet projekt används för att det illustrerar och hjälper mig att hantera samverkansproblematiker som de inblandade parterna (såväl de formella som de informella organisationerna och individerna) kan ha när de genomför sina åtaganden. För att det stora, överordnade, projekt som förmedlingsprocessen utgör ska kunna genomföras måste olika personer i olika organisationer samverka. De enskilda organisationerna har sina, mer eller mindre klart, definierade mål för sina organisationsprojekt. Men på den övergripande samhällsnivån, som ska greppa över hela förmedlingsprocessen, finns det inget organisationsprojekt, där finns bara politiska målsättningar. Om de inblandade parterna inte samverkar havererar det överordnade projektet. Några av organisationerna kan ju trots det lyckas genomföra sina respektive projekt – men för individen som skulle ha fått hjälpmedel eller utfört sina arbetsuppgifter kan vardagens aktiviteter haverera. Intressant blir då frågan hur organisationerna hanterar en sådan situation. Har man den enskilda individens projekt som högsta mål, eller definierar man sitt uppdrag utifrån respektive organisations mål? Organisationen kan ha ett stort organisationsprojekt för sitt övergripande mål och flera underordnade organisationsprojekt eller delprojekt. Det kan uppstå motsättningar mellan berörda organisationer när till exempel syncentralens övergripande organisationsprojekt ställs mot skolans organisationsprojekt med helt andra mål. Det uppstår en konkurrenssituation mellan de centrala målen för respektive organisation (se Nordell 2002:227ff).


Oavsett inbördes styrkeförhållanden mellan individprojekt och organisationsprojekt finns det oftast vissa möjligheter för individen själv att välja att agera, eller att inte agera, i en viss situation. Detta visar på vikten av att diskutera ett centralt begreppspar inom tidsgeografin: resurser och restriktioner. 


Resurser och restriktioner 


Oavsett om det rör sig om individprojekt eller organisationsprojekt så måste olika aktiviteter utföras av personer för att möjliggöra att projektet kan förverkligas.


Tidsgeografin tar, när det gäller att beskriva när, hur, var och av vem olika aktiviteter kommer att utföras, fasta på vad det skulle kunna vara som hindrar detta. Det tidsgeografiska begreppet för sådana hinder är restriktioner (Ellegård 1990). Tre centrala restriktionsbegrepp är kapacitets-, kopplings- samt styrnings- eller auktoritetsrestriktioner (Ellegård & Nordell 1997:31ff; Mårtensson 1979). Genom att visa på begränsningar lyfter de också fram möjligheter och handlingsutrymmen i en situation (Kjellman 2003).


Kapacitetsrestriktioner rör bland annat människans förmåga att överbrygga fysiska hinder. Rent fysiskt kan vi inte vara på mer än en plats samtidigt. Att hinna flytta sig från en plats till en annan, liksom de transportmöjligheter som står till buds utgör individers förflyttningskapacitet. Prismabegreppet visar hur användningen av olika transportmedel leder till att en person kan nå stora områden, givet att de vid en bestämd tidpunkt åter ska befinna sig vid utgångspunkten. Cykel respektive bil innebär således olika förflyttningsresurser. När dessa resurser inte räcker till för att möjliggöra för en person att kunna ta sig så långt hon behöver framträder en kapacitetsrestriktion. Teknikutvecklingen visar på att tidigare kapacitetsrestriktioner kan komma att ändras, bland annat innebär ökad användning av IKT att individer i vissa situationer inte rent fysiskt behöver flytta sig (Wihlborg 2000:29) Andra kapaciteter har att göra med ekonomi samt sociala och mentala begränsningar. Brister i kunskap, erfarenhet och förmåga att utföra aktiviteter utgör också kapacitetsrestriktioner. Människors behov av att äta, dricka och sova utgör biologiska restriktioner. Funktionsnedsättning av olika slag kan också utgöra kapacitetsrestriktioner. Kapacitetsrestriktioner innebär alltså resursmässiga begränsningar, och denna typ av restriktioner innebär att man inte kan göra sådant som i princip skulle kunna vara möjligt (Ellegård & Nordell 1997:33).


Tidsgeografer intresserar sig bland annat för människors relationer och deras ageranden i samspel med varandra och med ting av olika slag. I begreppet relationer läggs ofta så mycket mer än de rent tidsrumsliga villkoren för aktörerna (Mårtensson 1979). Ellegård (1990:61) lyfter fram begreppet ”koppling” för att kunna koncentrera på just de tidsrumsliga villkoren för människans aktiviteter. Kopplingsrestriktioner relaterar till de sociala sammanhang vi som människor ingår i. Människor möts och träffas på vissa tider och på vissa ställen, exempelvis på arbetsplatser, skolor, fritidsgården eller i hemmet. Alla dessa möten innebär att kopplingar måste göras. Kopplingar kan göras människor emellan, men också mellan människor och teknik. Koppling till ting ger möjlighet att titta på hjälpmedel (varav datorn är ett exempel). Relationer i till exempel familjer innebär att löften och överenskommelser måste hållas för att relationerna ska bestå och utgör därmed kopplingsrestriktioner (Ellegård & Nordell 1997).


Styrnings- eller auktoritetsrestriktioner speglar regler och lagar och förordningar som styr våra liv och som sätter ramar för vad vi kan eller, rent legalt, är tillåtna att göra. Formella överenskommelser och avtal är exempel på denna typ av restriktioner. Vissa forskare lägger våra grundläggande biologiska behov av till exempel sömn, vatten och mat (Ellegård 2001:60) till kategorin styrningsrestriktioner. Jag väljer dock, som framgått ovan, att hänföra dessa till kapacitetsrestriktionerna. I studien används resurs och restriktionsbegreppen som verktyg för att analysera hur och när teknik används inom de studerade organisationerna.


Skuggeffekter


Individbanor som beskriver aktiviteter i tidrummet kan användas för att beskriva tidsföljden mellan olika aktiviteter och ger därutöver möjlighet att fundera på om vad som inte hände. Med detta menar jag att om en odelbar resurs används till något så kan den inte samtidigt användas för något annat. Effekten av att någonting måste väljas bort när någonting annat väljs betraktas enligt det tidsgeografiska synsättet som en skuggeffekt av valet. Torsten Hägerstrand har använt sig av följande analogi för att beskriva människors ömsesidiga beroende av och kopplingar till varandra:


”Ett litet barn ritar en fin gubbe på ena sidan av ett papper. Sedan ritar barnet en fin gubbe också på andra sidan av samma pappersark. Barnet vill leka med sina fina gubbar och vill klippa ut dem. Men blir mycket förgrymmat över att det inte går att klippa ut båda figurerna utan att den ena samtidigt förstörs!” (Hägerstrand i Ellegård 1990:3 sid 60).


Jag tolkar detta som en beskrivning av vad skuggeffekter kan vara. Begreppet skuggeffekter är inte speciellt frekvent använt inom tidsgeografin, men jag menar att begreppet har kraft och borde kunna användas oftare i tidsgeografiska analyser. I denna studie definieras skuggeffekter med hjälp av Kjellman:


”Skuggeffekter innebär att projekt som genomförs, beslut som fattas får konsekvenser för människor på andra platser än vad som var tänkt och/eller får andra effekter än vad som var meningen för de människor som innefattas i projekt och beslut. Effekterna sprids i väven och påverkar individbanor och projekt i olika riktningar.” (Kjellman 2003:35).


Torsten Hägerstrand (1997) har skrivit en inverterad version av HC Andersens saga ”Prinsessan på ärten”. Det blir en berättelse om vad de övriga personerna på slottet råkade ut för när prinsessan oförhappandes råkade komma dit. För att prinsessan, i den inverterade sagan, skulle kunna få sova på så många madrasser var alla övriga personer i hushållet tvungna att sova utan madrass. Betjänten blev förkyld efter att ha varit tvungen att vara ute i regnet och kunde därför inte träffa sin fästmö dagen efter. Hon blev sur och gifte sig med en annan. Detta illustrerar hur en händelse i sin tur orsakar andra händelser och att händelsekedjor får konsekvenser, eller skuggeffekter. Begreppet skuggeffekter kan tyckas enbart vara negativt, men så behöver det inte vara. Det kan vara positiva saker som inträffade trots att det inte, från början, var planerat att så skulle ske. Exempelvis kan ju skuggan vara mycket eftersökt på en varm dag (Kjellman 2003:129). 


Oavsett vilka aktiviteter som utförs under en dag gör sig behovet av sömn eller näring påminda under dagens lopp. Det gör att många projekt anpassas och planeras efter just dessa restriktioner. Det blir mycket tydligt när man studerar förskoleverksamheter där barnens (lek-) aktiviteter styrs och planeras efter mellanmål, utestunder och vila (Ellegård & Nordell 1997:37). Detta fenomen torde kunna studeras inom äldreomsorg, på våra arbetsplatser där fikapauser och lunchraster fyller våra grundläggande behov av att fylla på näring eller att ta en paus, sträcka på oss eller att kanske vila benen. Detta resonemang kan kopplas till begreppet skuggeffekter genom att, som Cecilia Kjellman (2003), visa på att om det är kort om personal på en vårdavdelning så kanske maten delas ut mycket tidigare än när patienterna faktiskt är hungriga, eller så får patienterna gå och lägga sig mycket tidigt på kvällen. Detta innebär att även om mat och sömn är kapacitetsrestriktioner, det vill säga vi måste ha dem för vår överlevnad, så kan andra restriktioner göra att individens förutsättningar att införliva och möjliggöra sina val och önskningar skjuts upp
. Kategorierna dominanta respektive underordnade projekt erbjuder verktyg för en sådan analys. 


Dominanta, underordnade och havererade projekt


Termen ”dominanta projekt” (Åquist 1992:23, 59) beskriver att vissa projekt i våra liv (antingen på individ eller på organisationsnivå) har en överordnad betydelse för individen. Ett exempel på ett dominant projekt är till exempel individprojektet att arbeta för att en inkomst (att förvärvsarbeta). I en familj kan detta individprojekt vara dominant (och utgöra en styrningsrestriktion) eftersom det styr när individen enligt anställningsavtalet måste utföra aktiviteter på jobbet. Samtidigt är samma individprojekt underordnat i arbetsgivarens organisationsprojekt som då är en styrningsrestriktion på en övergripande nivå. Individprojektet (arbeta för en inkomst) kan därmed komma att stå i konflikt med organisationens övergripande mål, som kan göra att personen utsätts för slitningar mellan det hon vill göra och det hon måste göra. Personen kanske vänjer sig, ger upp eller omarbetar sin egen inställning till individprojektet. Precis på samma sätt kan man illustrera att vissa (mindre) projekt kan vara underordnade ett större dominant projekt. 


I vårt vardagliga liv finns fullt av projekt som vi ämnar genomföra, frivilligt eller för att vi måste. I och med att individen är tidsrumsligt odelbar finns det en gräns för hur många projekt hon kan vara engagerad i under en och samma tidsperiod. Restriktioner gör att hon väljer eller tvingas att inte genomföra projekt. Exempel på havererade projekt
 (Hägerstrand 1985:201) kan för personer med funktionsnedsättning vara att man hindras att genomföra projektet att handla mat som planerat eftersom ledsagaren är sjuk. Ett annat exempel är om en person med grav synnedsättning ska åka med färdtjänstbussen och den inte kommer, eller är mycket försenad, innebär det kanske att personen ifråga inte kan åka på den planerade aktiviteten, missar sin tid hos ögonläkaren eller sin avsatta tid för att träna på datorn på syncentralen. I termer av det tidsgeografiska begreppet prisma innebär det att prismat som återstår är för litet för att rymma de tidrumsliga förflyttningar som krävs. Någonting händer som gör att de planerade aktiviteterna inte kan genomföras inom den ram som prismat utgjorde. Detta får effekter på individens möjligheter att fullfölja planerade projekt. 


Hägerstrand trycker på vikten av att analysera icke lyckade projekt (Hägerstrand 1985:212) och att analysera de projekt som inte blev av. Metodologiskt kan det vara svårt att göra detta eftersom det kan vara svårt att fråga människor om projekt som inte blev av eller som inte blev bra, eller där projektet havererade. Projekt kan på detta sätt bli osynliggjorda. Icke desto mindre är det värdefullt att analysera sådana projekt för de säger oss någonting om de möjligheter personer har att driva på, försvara och få andra personer engagerade i sina projekt.


Tidsgeografin har tenderat att intressera sig för hur projekt genomförs snarare än att studera och diskutera hur de uppkommer och intentionerna bakom dem
. Bo Lenntorp (1998:71) menar att det är av största betydelse att också studera och analysera hur projekt uppkommer, hur de genomförs samt hur de konkurrerar om utrymme och resurser. 

Organisatoriska stötestenar


När projekt konkurrerar med varandra om utrymme i tidrummet benämner Tora Friberg (1990: 273-295; 1999: 57-58) den konfliktsituation detta ger upphov till och sättet konflikten hanteras på som organisatoriska stötestenar. 


Friberg menar att en organisatorisk stötesten är:


”…den konfliktfyllda situation som uppstår när olika projekt konkurrerar med varandra om ett givet utrymme i tidrummet, och som upplöses genom att individen företar ett val som innebär att något projekt får överhanden och något eller några projekt får ge vika”.  Friberg 1990:274.


Vidare menar Friberg att organisatoriska stötestenar är:


 ”en samlingsbeteckning på motsättningsfyllda situationer vilkas upplösning har stor inverkan på vardagens organisation, och de måste oundgängligen hanteras på ett eller annat sätt” (Friberg 1990:274).


Begreppet består av två delar, vilka tar fasta på olika betydelsebärare. Den första delen innebär att det i begreppet finns en organisationsmässig kärna som rent konkret handlar om hur personer hanterar sin vardag. Den andra delen berör det faktum att man inte kan komma förbi dessa stötestenar, och att det är nödvändigt att, i sin vardag, hantera dem på ett eller annat sätt (Friberg 1999:57, Ellegård och Friberg 1993:63).


Lokal ordningsficka


Tidsgeografin betraktar tid, rum och materiella resurser som grund för vardagslivets organisering (Hägerstrand 1974, 1985; Carlestam & Sollbe 1991). Torsten Hägerstrands begrepp ”pocket of local order” (Hägerstrand 1985) knyter direkt an till det fysiska och till hur materiella resurser utnyttjas för att skapa en ordning på en plats. Hägerstrand beskriver begreppet på detta sätt: 


“The human pockets of local order are a superstructure, directly added to nature and not possible to maintain without that base. Consider as a symbol how the bee-owner takes advantage of the natural bee-flower symbiosis. The human world is full of arrangements in landscapes, homes, and factories that have been consciously designed to provide pockets of local order. A great number of socially agreed institutions and rules of behaviour have the same purpose. Our deeply ingrained territorial habits and our elaborate legal rules concerning ownership and rights of access indicate how important a predictable pattern of pockets of local order is for the conduct of human life.” (Hägerstrand 1985:208)


Begreppet har också översatts till svenska. Bo Lenntorp kallar det för en ”ordnad tidrumsficka” (1998:72ff) och Kajsa Ellegård (2001:45) använder uttrycket ”lokal ordningsficka”. Ellegårds begrepp betonar, i högre grad än Lenntorps begrepp, själva ordningen av restriktioner och resurser (Wihlborg 2000:27). Jag tolkar Hägerstrands ursprungsbegrepp som att fokus just ligger på denna ordning, och har därför valt att använda den översättningen. I en lokal ordningsficka ordnas förutsättningarna så att de utgör resurser och därmed verkar de i så begränsad omfattning som möjligt som restriktioner. En lokal ordningsficka kan alltså synliggöra individers agerande för att ordna sina resurser utifrån sina egna personliga förutsättningar i relation till omgivningens strukturer och sociala miljö (Åström 2001). 


En lokal ordningsficka är en avgränsad plats där människor bekräftar och upprätthåller ordningen bland annat genom att under en längre tid utföra aktiviteter i projekt. Det finns alltså en viss stabilitet i ordningsfickan. Lokala ordningsfickor kan underlätta för personer att genomföra projekt av olika slag. Om aktiviteterna som bygger upp projektet ändras, så ändras också förutsättningarna för den ursprungliga ordningen. Genom att arrangera om sina resurser kan en ny ordning upprättas och därmed förändras ordningen i fickan. Ett visst projekt kan antingen passas in i en befintlig lokal ordningsficka vars ordning då modifieras, eller så kan nya ordningsfickor skapas. Poängen med detta begrepp är att det ger verktyg för att visa hur individer ordnar resurser och restriktioner i relation till en plats och till omgivningen.


Tidsgeografin och subjektiva dimensioner


Det tidsgeografiska synsättet har kritiserats bland annat för att inte problematisera subjektiva dimensioner i livet (Nordell 2002:11). Exempelvis menar Solveig Mårtensson (1979) att det externa perspektivet i tidsgeografin är en svaghet och Tora Friberg (1990) kritiserar tidsgeografins outsiderperspektiv. Det har under årens lopp dock skett en förändring och utveckling av den tidsgeografiska ansatsen vad gäller subjektiva upplevelser och känslor. Bland annat har Kajsa Ellegård (1993, 1994) utvecklat och tillsammans med Kersti Nordell vidareutvecklat (Ellegård & Nordell 1997) tidsgeografiskt inspirerade dagboksmetoder. Tidsdagböckerna kan användas för att illustrera såväl objektiverade som subjektiva dimensioner i vardagen. Genom tidsdagböcker (eller aktivitetsorienterade dagböcker som de också benämns) kan sekvenser av aktiviteter identifieras och studeras, liksom sammanhang, kontinuiteter och individers samorganisation. I avbildningar av dagböckernas innehåll kan den fysiska dimensionen kompletteras med linjer som illustrerar mentala förhållanden. Med utgångspunkt från sådana dagböcker har ungdomar med synnedsättnings vardagsliv studerats (Kroksmark & Nordell 2001) tillika med exempelvis studier av personers upplevelse av hälsa kopplat till aktivitet (Kroksmark, Nordell, Bendixen, m fl 2006). Ett flertal avhandlingar har också på senare tid anammat Hägerstrands inbjudan (Hägerstrand 1991a:134) till att ”klä på” tidsgeografin med ytterligare begrepp (bland andra Nordell 2002; Westermark 2003; Kjellman 2003; Andersson 2009). 


Gillian Rose (1993) kritiserade tidsgeografin för att inte problematisera kroppen. Enligt Rose blir människan i Hägerstrands tappning dess bana, dess trajektoria (Rose 1993:30). Rose menar att tidsgeografin representerar en minimalistisk, färglös fängslad kropp. Hon skriver bland annat:


 ”And even though time-geography focuses on constraints, its language is untouched by the experiences of being constrained, by the feelings that come with the knowledge that spaces are not necessarily without constraint.” (Rose 1993:34).


Rose menar att många och stora grupper, exempelvis kvinnor och homosexuella män, ständigt upplever att platser av olika anledningar inte är säkra att vistas på. Hon argumenterar att då tidsgeografin inte problematiserar detta, utgår den från rum som endast vita, heterosexuella män kommer i åtnjutande av. Hägerstrand själv skriver dock om banor eller trajektorier att: 


”Det bör dock observeras, att det som avbildas av denna linje inte i första hand är en rörelse i ett tomt kartesianskt rum utan stegen mellan kopplingarna till omgivande trajektorier. Alla trajektorier sedda tillsammans – vi antar för diskussionens skull att det är möjligt att se dem alla på en gång – dokumenterar i sin tur en väv av trajektorier.” (Hägerstrand 1974:90). 


Jag tolkar detta som att han redan 1974 betonade att människan i tidsgeografin inte är reducerad till dess bana. Individbanan används för att beskriva en individs rörelser i tidrummet och är en utgångspunkt för analyser. Även om bruket av individbanor ger tidsgeografen redskap att avbilda individens tillvaro, så livet levs i sitt sammanhang,  betyder det inte att tidsgeografin uppfattar människans liv som om det vore reducerat till streck. Nordell skriver att en individbana är ”ett sätt att grafiskt tydliggöra människans odelbarhet och livssammanhang” (Nordell 2002:16). Det tidsgeografiska synsättet erbjuder möjligheter att fånga och avbilda mönster och processer så som de ter sig i flera parallella sammanhang. Hägerstrand poängterar att mikronivån är viktig och betonar betydelsen av att kunna hantera variationsrikedomen (Hägerstrand 1974). Mikronivån kan länkas till makronivån där det framkommer generella mönster (Hägerstrand 1974), och tidsgeografin erbjuder möjligheter att behålla variationsrikedom även där (Ellegård föreläsning 10 september 2003). Hägerstrand menar att den tidsgeografiska avbildningen möjliggör att röra sig mellan mikro- och makronivåerna utan att förlora sambandet mellan dem (Hägerstrand 1974:88). Hägerstrand menar att avbildningen också möjliggöra att studier kan göras och att detta kan ske 

”utan att man tappar greppet om de för förloppet avgörande kontextuella bindningarna” (Hägerstrand 1974:93). 

Ellegård och Cooper (2004) har utvecklat en metod som gör det möjligt att visa varje individ i en population utan att de individuella variationerna på mikronivån går förlorad när makronivån betraktas. Tidsgeografin ger således möjligheter att observera människors aktiviteter som ett samspel. Kajsa Ellegård beskriver detta så här: 


”det centrala i tidsgeografin är att betrakta människors aktiviteter som ett samspel. Betraktas aktiviteterna som något som man gör oberoende av varandra förloras den viktiga bredden på den sociala dimensionen. Relationerna i tid och rum mellan människor bildar det nätverk av aktiviteter som vardagen är uppbyggd av” (Ellegård 1990:3 sid 61).


Rose (1993) påstår att tidsgeografin inte problematiserar kropp och plats och detta har bärighet även på debatten som under de senaste åren varit aktuell inom forskningen om funktionshinder. Tvärtemot Rose anser jag att tidsgeografin just belyser det faktum att kroppen måste fokuseras, den såväl som andra fysiska ting. En av själva poängerna med tidsgeografi är just att den inte gör någon skillnad på om vi talar om den mänskliga kroppen eller om stolar, broar, lektionssalar eller trafikljus. Jag menar att den tidsgeografiska ansatsen kan beskriva och belysa det faktum att kroppen faktiskt måste ta utrymme i rummet. Genom sitt grundläggande arbete under 1960- och 70-talen var Hägerstrand också en av föregångarna vad gäller att rikta uppmärksamheten på detta centrala faktum, om än av många ansett som så banalt, att det inte alls borde röna någon uppmärksamhet eller forskning. 


Tidsgeografin har kritiserats för att ha ett absolut tids- och rumsbegrepp. Otvivelaktigt fäster tidsgeografin stor vikt vid materiella realiteter, och tid och rum utgör grundläggande dimensioner i tidsgeografiskt grundade analyser. Bo Lenntorp (1998:70) menar dock att det tidsgeografiska sättet att registrera förlopp är ett sätt som detta kan åskådliggöras på. Ibland tycks det som om kritikerna menar att tidsgeografin tillmäter tid och rum alltför stor vikt och reducerar analyserna till någonting som är självklart. Nedanstående två citat belyser kritiken av kritiken och får avrunda avsnittet om tidsgeografin och subjektiva dimensioner. Ellegård och Nordell skriver:


”Kritiker menar att det är uppenbart att tid och rum alltid finns som begränsande faktorer. Ingen tidsgeograf förnekar att tid och rum alltid finns som begränsande faktorer, men tidsgeografer hävdar att det är inte alltid så de beaktas, hur självklara de än är. Därför krävs det verktyg som gör det lätt att hantera dessa dimensioner.” (Ellegård & Nordell 1997:40) 


Eller som Torsten Hägerstrand själv uttrycker det:


”När vi slutligen kommer fram till den mänskliga populationen står vi på ett tydligt och ofrånkomligt sätt inför uppgiften att ta hänsyn till målinriktade handlingar. Det intressanta och viktiga är dock att observera, att även de mänskliga handlingarna är underkastade de biologiska och fysiska fenomenens restriktioner. Det är därför som det är befogat att söka efter en begreppsapparat vilken i sina grundläggande delar inte betraktar de fysiska, biologiska och mänskliga områdena som skilda världar. Enligt det synsätt som anläggs här förstås inte människa och miljö bäst som ett begreppsmässigt motsatspar utan som en sammanfallande mönsterbildning avtecknad mot bakgrunden av rum och tid – eller, annorlunda sagt, samtidighet och sekvens.” (Hägerstrand 1974:92).


Genom att tillämpa det tidsgeografiskt synsättet och dess notationssystem kan olika personers uppfattning om sin vardag relateras till hur de uppfattar samma typ av händelser, situationer och handlingar, och vilken relation de har till de resurser och restriktioner som omger dem.


Tidsgeografin och kroppen 

Forskning om funktionshinder (Kitchin 1998) har poängterat att platser ibland kan anses exkludera människor, och kanske särskilt personer med funktionsnedsättning. Han menar att forskning måste ta in tid såväl som rum/plats för att kunna analysera funktionshinder. Han menar att platser kan vara konstruerade för att hålla personer med funktionsnedsättning på plats (in their place) genom till exempel att allmänna byggnader ofta är otillgängliga för besökare med funktionsnedsättning. Byggnader har till exempel trappsteg, biografer saknar hiss, toaletter är inte anpassade för rullstolar. Här är tidsgeografins fysiska kroppsbegrepp direkt tillämpligt. Sociala ordningar kan också medföra att personer med funktionsnedsättning kan uppleva sig vara på fel plats (out of place). Det övergripande rummet är också, enligt Kitchin (1998) mer eller mindre organiserat för att upprätthålla funktionshindrande praktiker. Om samhällets omgivande villkor ska kunna förstås, menar Kitchin att vi måste: 


”…deconstruct the landscapes of power and exclusion, and the geographies of domination and resistence” (1998:346). 

Och han fortsätter:

”Social relationships are mediated through a variety of sociospatial processes and space is produced in such a way as to maintain current power situations.” (Kitchin 1998:350).


Min egen ingång till tidsgeografin baseras bland annat på dess betoning av det fysiska och det taktila och av tid och rum. Hägerstrand (1991a:142) nämner Gregory Batesons bok “Steps to an Ecology of Mind”, från 1972 . Hägerstrand skriver:


”… Om jag har förstått honom [Bateson – min kommentar] rätt, vill han inte erkänna någon gräns mellan ett i oss inneslutet ”mind” och en yttre värld. När en blind person känner sig för på marken med sin käpp, så går inte gränsen för hans ”mind” vid hans hud. Snarare går den vid spetsen av käppen, därför att därifrån går en obruten informationsväg till handen och hjärnan och tillbaka igen vid nästa steg. (Hägerstrand 1991a:142). 


Tankegångarna att en teknik, i detta fall ett hjälpmedel, kan bli som en förlängning av den egna kroppen har även berörts av andra författare. Inger Berndtsson skriver bland annat:


 ”När själva käppen har blivit ett familjärt instrument börjar världen av kännbara objekt, inte vid käppanvändarens hand utan vid käppspetsens slut.” (Berndtsson 1997:57).

Kroppens roll i visuell och taktil varseblivning tas bland annat upp av Gunnar Karlsson (1999) när han skriver om hur blinda och synsvaga personer orienterar sig. Karlsson menar att känseln, synen, hörseln och även dofter används när man skaffar sig uppfattningar om var någonstans man befinner sig. Han menar att känseln och synen har en särställning i den bemärkelsen att det är de två sinnena som sätter människor i direktkontakt med ting (Karlsson 1999:26). 


Kritik har riktats både mot den sociala modellen och mot tidsgeografin för att de inte problematiserar kroppen, och den roll den spelar för upplevelsen av funktionshinder respektive plats, resurser och restriktioner. Jag hävdar att denna kritik skjuter över målet. I såväl den sociala modellen som i tidsgeografi finns det en implicit förståelse för att både kroppen och subjektet är viktiga. Det centrala i den sociala modellen är dock inte individens funktionsnedsättning (impairment) utan omgivningens barriärer, vilka alltså utgör ett funktionshinder (disability). I tidsgeografi är kroppen som fysisk enhet central och det är kroppen som tar plats i tidrummet.


2.4  Avslutande kommentarer 


Johan Asplund skriver:

”Tidsgeografin specificerar vad som inte är möjligt. Inom ramen för vad som är möjligt får jordstycke, säsong, frö och odlare välja bäst de vill. Dock gör tidsgeografin systemet en dubbel tjänst: den klargör var det omöjliga slutar och det möjliga tar vid”. (Johan Asplund 1985:188).


Tidsgeografin markerar restriktionerna och sätter med detta upp en gräns – inom den gränsen är allt möjligt. På detta sätt markerar tidsgeografin just möjligheterna och det nåbara. Tidsgeografin studerar bland annat hur projekt och aktiviteter samordnas i olika sammanhang. Projekt med målsättningen ”att samordna x och y” tar sig olika uttryck beroende på i vilka sammanhang de ingår i. Djupare empiriska studier som bygger på begreppen projekt och aktiviteter kan bidra till att ge mer nyanserade bilder av den kontrastrika vardagen och därigenom också ge förutsättningar att få en bättre förståelse för vilka villkor olika vardagsliv levs under – detta gäller inte minst barn med synnedsättning.


Kapitel 3


Studiens genomförande, metod och material


Med utgångspunkt från två syncentralers upptagningsområden har jag studerat hur arbetet med förskrivning av datortekniska hjälpmedel går till samt hur hjälpmedlen används på skolor och i barnens hem. För att analysera förmedlingsprocessen ansåg jag det väsentligt att fånga deltagarnas vardagliga praktik. Min ingång till fältet har varit syncentralerna men eftersom förmedlingen av datortekniska hjälpmedel i huvudsak utförs inom två andra organisationer där barnen tillbringar en stor del av sin vardag (skola och hem) ingår även dessa i studien. Genom främst intervjuer, observationer och samtal har jag samlat in undersökningsmaterialet. Barnen har dessutom skrivit tidsgeografiska dagböcker, vilka bland annat utgjort underlag för intervjuer.


3.1 När i tiden?


Undersökningen genomfördes under åren 2000 till och med 2004. De åtta barn med grava synnedsättningar som utgör kärnan i undersökningen kommer från två syncentralers upptagningsområden. Barnen var vid tiden för undersökningen mellan 7 och 18 år.
 Materialet har samlats in under en fyraårsperiod och jag har därför observerat och pratat med barnen vid flera tillfällen. Hos de syncentraler som ingår i studien övergår barnen från att betraktas som barn till att bemötas som vuxna när de är runt 18 år. Detta sker dock inte i direkt anslutning till myndighetsdagen, utan sker istället längst en glidande skala. Övergången tycks vara mer beroende på vilket skede i förmedlingsprocessen individen befinner sig i vid övergången från skolans år 9 till gymnasiet än av deras exakta ålder. Om det pågår en omfattande förskrivning av nya hjälpmedel inför gymnasiestudierna håller syncentralerna tät kontakt med barnen. När datorn väl är på plats och barnet har funnit sig tillrätta i de nya lokalerna anser syncentralen att barnet allteftersom själv får ta initiativ och kontakt med syncentralen. Barnet går från att betraktas som ett barn till att betraktas som vuxen.
 


Jag tog mina första kontakter med syncentralerna i början av 2000 och jag hade uppehåll i materialinsamlingen bland annat på grund av föräldraledigheter. Under hösten 2002 genomfördes gruppintervjuerna med föräldrarna. Huvudparten av materialinsamlingen ägde rum under hösten 2003, samt under 2004.


Barnen hade vid undersökningens genomförande antingen redan fått datortekniska hjälpmedel och anpassningar förskrivna genom syncentralernas försorg, eller stod i begrepp att få det. För att följa hur förskrivningen av datortekniska hjälpmedel till barn med grava synnedsättningar går till, har jag följt olika yrkesutövare på syncentralerna för att därigenom fånga hur denna del av förmedlingsprocessen genomförs. Men jag vill inte enbart fånga själva förskrivningen, det vill säga hur barn får tillgång till datortekniska hjälpmedel, utan även hur användningen i vardagen ter sig. Jag studerade därför även om och hur de datortekniska hjälpmedlen användes och hanterades i vardagen på skolor samt i barnens hem. 


 3.2  Val av deltagare

De två syncentraler som ingår i undersökningen ligger i samma landsting, men är av olika storlek och har olika stora upptagningsområden. De två syncentralerna finns i medelstora svenska städer. Jag har valt att endast studera två syncentraler därför att jag var intresserad av att ingående följa den vardagliga praktiken i förmedlingsprocessen. Genom att följa arbetet på två syncentraler har jag haft möjlighet att få djup kunskap om de enskilda individernas arbetsuppgifter, deras samordning av verksamheten och vilka hinder som de inblandade erfar under förmedlingsprocessens gång. Ansatsen är således explorativ, och jag samlar in mycket material på ett fåtal ställen. I och med att jag följde flera individer i en process, som var utsträckt i tid och rum, medförde detta också att rent praktisk hänsyn måste tas, såtillvida att jag skulle kunna åka till skolorna och syncentralerna vid flera tillfällen. Studien skulle också vara genomförbar inom ramen för ett avhandlingsarbete. De två syncentralerna ligger i samma landsting vilket gav möjlighet att studera om och hur gemensamma föreskrifter lokalt tolkades olika. Vad avser barnen gör jag dock inte några direkta jämförelser mellan de två syncentralerna.

Valet av barn som deltagit i denna studie skedde i samråd med den anpassningslärare på respektive syncentral som hade ansvaret för barnens synhabilitering och därmed också för förskrivning av deras datortekniska hjälpmedel. Tre av de åtta barnen kommer från den ena syncentralens upptagningsområde och fem barn från den andra syncentralens upptagningsområde. Jag har valt att arbeta med barn i skolåldern som enbart har synnedsättning. I denna avhandling avses därmed att barnen inte har fler diagnostiserade funktionsnedsättningar som påverkar förskrivningen av hjälpmedel. Antalet barn som förutom synnedsättning också har en ytterligare funktionsnedsättning är betydligt högre än de som enbart har synnedsättning. Skälet till att avgränsa undersökningen på så sätt var att tillämpningen av den rent organisatoriska ordningen kring vilken organisation som hade ansvar för förskrivningen och för anvisning av datortekniska hjälpmedel för barn med flera funktionsnedsättningar var oklar. Jag ansåg därför att det skulle vara tillräckligt svårt att fånga själva processen kring förmedlingen, utan att dessutom behöva ta hänsyn till ytterligare oklarheter, i form av förskrivningsansvar. För de barn som inbjöds att vara med i undersökningen fanns således ingen oklarhet kring att det var syncentralen som hade ansvaret för att utrusta barnen med datortekniska hjälpmedel. En ytterligare avgränsning gjordes rörande att det skulle vara möjligt för mig att föra en direkt dialog med barnen ifråga, och alltså inte samtala via tolk. Detta medförde att ett barn, i en av syncentralernas upptagningsområde, föll bort. I övrigt har alla barn i skolåldern med grava synedsättningar på de två undersökta syncentralerna varit med i undersökningen, totalt alltså åtta barn. 


Det kan naturligtvis vara en nackdel att låta syncentralerna vara med och föreslå vilka som tillfrågas om de vill vara med i studien. Det fanns en risk att syncentralerna enbart skulle ta med barn som de förmodade var positiva till syncentralernas arbete och att studien på detta sätt skulle kunna få en positiv slagsida. Materialet har dock inte givit några indikationer på att detta skulle vara fallet. 


På de två syncentralerna har jag följt barn med grav synnedsättning. Syncentralernas arbete med skolbarn skiljer sig åt beroende på om barnen har grava synnedsättningar eller en synsvaghet. Såväl arbetet utifrån behovsbedömning som förskrivning av datortekniska hjälpmedel samt hur hjälpmedlen används skiljer sig åt. Alla barn med grav synnedsättning måste, så småningom, lära sig punktskrift. Barn med synsvaghet har i allmänt så stora delar av sin syn kvar att de endast behöver datortekniska hjälpmedel som kompletterar synen, till exempel vanliga förstoringsprogram på datorn. Barn med grav synnedsättning anses på de flesta syncentraler vara i störst behov av datortekniska hjälpmedel för att klara sin vardag (inte minst i skolan), och är därmed den grupp barn som prioriteras i förskrivningen av stora och dyrbara datortekniska utrustningar. Tillgången till datortekniska hjälpmedel var alltså god för dessa barn och det fanns en inarbetad rutin för hur förskrivningsprocessen gick till, liksom det fanns erfarenhet av användningen av denna typ av tekniska hjälpmedel på skolorna. 


Barn med grav synnedsättning är dock inte en homogen grupp. Det finns stora skillnader i hur grav synnedsättningen är, det vill säga inom undersökningsgruppen finns det stora individuella skillnader i hur bra eller mycket barnen såg, och hur stor (om någon) användning av synen de hade. Det innebär att några av barnen, vid undersökningens genomförande inte såg någonting alls medan andra hade vissa synrester kvar.


3.3  Att ringa in ett fält

Min egen förförståelse av materialet kommer av att jag tidigare har följt en person på nära håll som gick igenom en snarlik process. Jag började då fundera över hur det går till när personer med funktionsnedsättningar ska bedömas av de professionella inom området, hur individerna blir bemött och varför slutresultatet blir som det blir. Vidare bygger mitt intresse för problematiken kring förskrivning av tekniska hjälpmedel på att jag under ett par år arbetade i en koncern nära knuten till Synskadades Riksförbund. Där arbetade jag nära personer med synnedsättningar, och fick ta del av deras funderingar kring sina arbetstekniska hjälpmedel och hur de fungerade i vardagen. Dessa två erfarenheter formar och ligger till grund för mitt intresse för forskningsfrågorna och fältet.


För att få en grundförståelse för det arbete som utförs på syncentralerna har jag under en sammanhållen veckas tid följt personalen på en av de två undersökta syncentralerna. Jag följde bland andra optikern, anpassningsläraren, synpedagogen och sekreteraren under deras arbetsdag. Jag följde med på hembesök, på förflyttnings- och orienteringsövningar (ibland med ledarhund), på synundersökningar, utprovningar av glasögon och vid behovsbedömningar av olika hjälpmedel. Under denna tid följde jag inte primärt det arbete som de yrkesverksamma gjorde som specifikt var relaterat till barn, utan jag tog del av arbetet oavsett vilken ålderskategori patienten tillhörde. Syncentralens största patientgrupp utgörs av personer över 65 år. Jag har följaktligen varit på hem- och träningsbesök hos såväl barn, som vuxna och äldre personer. Utöver denna koncentrerade och sammanhållna tid på syncentralen har jag också tillbringat mycket utspridd tid på syncentralerna. Orgelbundet och under längre tid har jag kommit och gått på syncentralerna i syfte att vara med på datorutprovningar, göra intervjuer med någon i personalen, vara med på genomgången av inbokade patienter, samt vara med under luncher och kafferaster. 


Patienter på en syncentral blir remitterade dit via sjukhusets ögonklinik. Den ansvariga läkaren på syncentralen tillhör ögonkliniken, och klinikens läkare är med vid journalgenomgångar av kommande patientbesök. Förutom denna patientkoppling, som gäller alla syncentraler, hör också vissa syncentraler organisatoriskt till sjukhusets ögonklinik och det gäller bland annat de två syncentraler jag studerat. Det kändes därför angeläget att tillbringa tid på en ögonklinik för att få en viss inblick i hur arbetet där är relaterat och kopplat till arbetet på syncentralen. Jag tillbringade två dagar på ögonkliniken på ett av de sjukhus som de undersökta syncentralerna hör till, och jag följde arbetet med ögonpatienterna under såväl undersökningar som operationer. Jag talade med läkare, sjuksköterskor och med patienterna i korridorerna, och försökte efter bästa förmåga skaffa mig en översiktlig bild av arbetet på en ögonklinik. Vid andra tillfällen har jag fått tillfälle att sitta med på fortbildningskurser för ögonklinikens personal. Ytterligare kännedom om arbetet på en syncentral fick jag genom att närvara vid en föreläsning och tillhörande rundvandring på syncentralen som görs inom ramen för läkarutbildningen. Vidare har jag deltagit i olika arrangemang för barn med synnedsättning som arrangeras av de undersökta syncentralerna. Intervjuer med vuxna och äldre personer med synnedsättning har givit ytterligare en inblick syncentralernas arbete, så som det tedde sig utifrån enskilda personernas perspektiv. Dessutom genomförde jag intervjuer med företrädare för dåvarande Specialpedagogiska institutet (SIT)
, och även samtal med en konsulent från dåvarande Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH)
. För att ytterligare vidga min förståelse av syncentralernas arbete gjordes dessutom intervjuer med personal från olika företag som säljer datorer, hjälpmedelsprogram samt utbildningar till syncentralerna. 


För att inte enbart basera min undersökning på erfarenheterna från två syncentraler, tillbringade jag i början av min undersökning tid på ytterligare en syncentral där en aktiv satsning gjordes för att även barn med synsvaghet skulle beredas möjlighet att arbeta med datortekniska hjälpmedel. Denna syncentrals arbete med förskrivning av datortekniska hjälpmedel till barn med synsvaghet liknar därför på flera sätt det arbete med barn med grav synnedsättning som sker på de två undersökta syncentralerna. Jag menar att det varit väsentligt för min förståelse både för fältet och för det individuella arbete som måste göras med varje barn, att på detta sätt få ta del av erfarenheter från syncentraler med olika förhållningssätt. På denna kompletterande syncentral har jag bland annat varit med på ett datorläger som anordnades för barn med synsvaghet. Jag har följt med när barnen varit i träningsköket på syncentralen för att exempelvis laga mat, duka och diska (det vill säga: träna på aktiviteter i det dagliga livet
) och jag har följt arbetet i lekrummet, där bland annat motorik övas och tränas. Förutom långa och givande samtal med den arbetsterapeut som ansvarade för denna satsning, har jag fört ett gruppsamtal med föräldrar till synsvaga barn, pratat med barnen och besökt flera barn på deras skolor. Jag har följt två datatekniker under deras arbetsdag, följt dataundervisningen för barn med synsvaghet samt intervjuat en av datateknikerna. I slutet av materialinsamlingsperioden genomfördes dessutom intervjuer med tre personer på ytterligare en syncentral (chef, ansvarig för förskrivning datorer till barn och barnhabiliteringen). Erfarenheterna från de båda kompletterande syncentralerna har ökat min förståelse för fältet och för de villkor som förmedlingen bedrivs inom. Däremot ingår inte de observationer eller intervjuer som gjordes vid dessa syncentraler bland det material jag redovisar i bearbetningen och analysen av materialet.

3.4  Föräldrarnas godkännande


Eftersom barnen i undersökningen var minderåriga krävdes, förutom naturligtvis barnens eget godkännande, föräldrarnas godkännande av att de deltog i undersökningen. Detta gjordes på kombinerade informationsmöten och gruppsamtal vilka ägde rum innan jag började intervjua skolbarnen. På dessa möten informerades föräldrarna om undersökningens syfte och upplägg. Föräldrarna fick möjlighet att ställa frågor, och jag bad dem skriva på ett intyg (se bilaga 1) där de gav sitt godkännande (informerat samtycke) till att deras barn skulle ingå i undersökningen. Förutom den rena informationsdelen fungerade alltså sammankomsten också som ett gruppsamtal, där frågor rörande exempelvis barnens tillgång till och användning av de datortekniska hjälpmedlen togs upp. 


En fördel med att samla föräldrarna på detta sätt var att jag träffade alla föräldrarna, inom respektive syncentrals upptagningsområde, på samma gång och att samma information därför kunde ges till alla medverkande. Efter att valet av deltagare gjorts skickade jag ett brev (se bilaga 2) till föräldrarna där jag kort förklarade undersökningens syfte, vem jag var och att undersökningen bedrevs i samarbete med syncentralen på orten. I brevet inbjöds föräldrarna att vara med på ett informationsmöte, som skulle äga rum på syncentralen. I brevet uppgavs också att anpassningsläraren från syncentralen skulle ringa för att kunna svara på eventuella frågor och för att kunna ge mer information. Jag valde att göra på detta sätt, då föräldrarna känner till syncentralen och sedan länge känner kontaktpersonen. Några dagar efter att brevet skickades ut ringde anpassningsläraren upp föräldrarna för att höra om de ville komma på mötet. Det visade sig vara klokt, för en vanlig reaktion från föräldrarnas sida var först att de upplevde att de inte kunde någonting om datorer, och att de därför inte vare sig trodde att de hade någonting att tillföra eller att de av den anledningen inte skulle vara välkomna att delta i studien. Anpassningslärarna förklarade att det inte alls var nödvändigt att föräldrarna kunde någonting om datorer, och att syftet med att träffas låg i att informera dem om projektets och studiens syfte samt att, ur deras perspektiv, diskutera hur barnen fick tillgång till och använde sina datortekniska hjälpmedel. Anledningen till att det var anpassningsläraren som skötte de initiala kontakterna med föräldrarna var att jag bedömde att föräldrarnas långvariga kontakt med syncentralen och anpassningsläraren skulle stärka deras förtroende för studien. Jag förmodade att syncentralens deltagande i undersökningen underströk undersökningens legitimitet, att den var seriöst upplagd och undersökte frågor som också syncentralen fann angeläget att diskutera. I och med att det var personal från syncentralen som i detta skede ringde till föräldrarna överlät jag sålunda en del av informationsspridningen till syncentralerna. Jag känner dock att detta var nödvändigt för att kunna beredas möjlighet att få ta del av familjernas och barnens vardagsliv

Till det informationsmöte som hölls på den ena syncentralen kom bara ett föräldrapar, men till den andra syncentralen kom flertalet av barnens föräldrar. Informationsmötena och samtalen på syncentralerna kom därför att få lite annorlunda karaktär. Ett föräldrapar på den ena syncentralen hade glömt bort dagen för mötet, och det tredje föräldraparet hade vid denna tid ännu inte kommit med i undersökningen då deras barn, vid denna tidpunkt, ännu inte hade en grav synnedsättning (utan var synsvag). På informationsmötet på den andra syncentralen deltog både mödrar och fäder i stor utsträckning. På informationsmötet gavs också stort utrymme att ställa frågor. Många av föräldrarna uttryckte också att det var givande att i grupp samtala kring sina erfarenheter och funderingar kring förskrivningen och användningen av datorer och hjälpmedel. Vid informationssamtalen deltog, förutom föräldrarna och jag, även anpassningsläraren från den berörda syncentralen. Mötena ägde rum kvällstid i syncentralens lokaler, och syncentralen bjöd på lättare förtäring. För de föräldrar som inte hade möjlighet att delta i informationsmötet genomfördes telefonsamtal där samma information som framförts vid mötet gavs. Intyget skickades per post. 


Samtliga tillfrågade föräldrar tillät sitt barn att vara med i undersökningen. Jag har reflekterat över om föräldrarna på något sätt kan ha uppfattat det som ett tvång eller en skyldighet att delta i undersökningen. Jag upplever inte att det uppfattades så. På mötet vinnlade jag mig om att på ett klart och tydligt sätt framföra att det var frivilligt att delta. Men samtidigt får man förmoda att alla uppfattade att jag naturligtvis hoppades att de ville vara med. Mot den bakgrunden kan jag självkritiskt resonera kring att det antagligen hade krävts mycket av en förälder för att under mötet säga att de inte ville medverka i undersökningen. Samtalen vid bordet präglades av en öppenhjärtlig och livlig diskussion och det hade, som jag uppfattade situationen, funnits stora möjligheter för föräldrarna att påtala möjligheter till förändring eller att tacka nej till deltagande. Informationsbrevet skrevs ut på syncentralens brevpapper. Detta gjordes för att signalera att undersökningen hade syncentralens godkännande och rörde frågor de också fann angelägna att belysa. Föräldrar till barn med synnedsättningar är dock ganska vana vid att olika undersökningar genomförs. Föräldrarna var alltså långt ifrån överraskade över att erbjudas att delta i nya studier utan snarare aningen trötta på alla undersökningar som görs. Jag tolkar det faktum att de trots detta valde att medverka i undersökningen som att de fann undersökningens fokus intressant och relevant. 


3.5  Ändrade namn på deltagarna


Urvalet består av en ytterst begränsad grupp där alla barn känner, eller känner till varandra. Detta gäller också för deras föräldrar samt respektive assistenter/kompanjonlärare. På en av orterna gick två av barnen under en tid på samma skola.
 Jag har bland annat fört samtal med de båda barnen tillsammans. Alla barn i undersökningen känner också till varandra genom olika klubbar och träffar som arrangeras av syncentralen på deras ort. Assistenterna/kompanjon-lärarna medverkar på dessa träffar, och därigenom känner också de till varandra. Föräldrarna hade inte träffats i grupp tidigare. Jag har bedömt att det inte skadar barnen eller föräldrarna om föräldrarna träffas för gruppsamtal. 

I det informationsbrev som gick ut till föräldrarna nämndes att jag skulle ändra alla namn på personer, skolor, orter inför publiceringen av materialet. Däremot har jag inte nämnt någonting om anonymitet. Detta tror jag inte riktigt heller att jag kan garantera. Mitt urval är så pass litet, två städer i Sverige, och med ett fåtal intervjufall, att det kanske kommer att vara någon med anknytning till och vetskap om familjerna som kan identifiera vem som är vem. Att personer kan identifiera sig själva gäller i alla kvalitativa studier, men i denna studie fanns således också möjlighet för deltagarna att kunna identifiera varandra. Genom att ändra namn på deltagarna ämnar jag försvåra att detta sker. Utomståendes eventuella identifikation av deltagarna i undersökningen försvåras också av att det förflutit några år mellan materialinsamlingen och presentationen av undersökningen.

För att underlätta läsningen av intervjumaterial benämner jag personer från samma yrkesgrupp med namn som börjar på samma bokstav (idé från Sjöström 1994:64), vilket redovisas i figur 3.1. Anpassningslärarna på syncentralerna har givits namn som börjar på A, och datateknikerna har fått namn som börjar på D. Enligt samma princip har skolans stödpersonal (assistenter och kompanjonlärare) givits namn som börjar på S. Barnen har fått namn som börjar på B. Valet av namn är styrt av denna begynnelsebokstav.
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Figur 3.1 Figuren föreställer ett schema över de personer och organisationer som förekommer ofta i materialet. Schemat är en matris, bestående av fyra kolumner och tre rader.  Kolumnerna är: Person/organisation, initial, den ena syncentralen, den andra syncentralen. Raderna är: Barnen, Syncentralen (anpassningslärare, datatekniker), Skolan (stödpersoner i form av assistenter eller kompanjonlärare).  Barnen ges i undersökningsinitialen B. Från den ena syncentralens upptagningsområde finns Bodil, Bosse samt Botvid. Från den andra syncentralens upptagningsområde finns Beata, Bertil, Benjamin, Benny och Bengt.


Anpassningsläraren från syncentralen ges namn på A. Från den ena syncentralen kommer Antonia, och från den andra syncentralen kommer Andrea. Datateknikerna på syncentalerna ges namn på D. Från den ena syncentralen kommer Douglas, och från den andra kommer Dennis. Stödpersoner i skolan (assistenter eller kompanjonlärare) ges namn på S. Från den ena kommer Sonja, Sonny och Sofia. Och från den andra kommer Selma, Svea, Stella och Stefan. 


3.6  Typ av material


I inledningsskedet av undersökningen hade jag primärt tänkt att fokusera på barnens perspektiv på förmedlingsprocessen, deras användning av hjälpmedel och om datorn i sig påverkade deras möjligheter att få kontakt med och umgås med kamrater. För att få en grund inför barnens egna berättelser samlade jag material och intryck från barnens föräldrar, kompanjonlärare/assistenter på skolor, och på syncentralerna talade jag bland andra med anpassningslärare och datatekniker. Under detta arbete märkte jag ganska snart att arbetet med förskrivningen av de datortekniska hjälpmedlen på syncentralen liksom arbetet med att möjliggöra för barnen att ta till sig tekniken och att också använda den i skola och hem, var betydligt mer komplicerat än vad jag först trott. Detta medförde ett visst perspektivskifte och förändring av fokus på studien till att, än mer än vad som ursprungligen var tänkt, fånga hela processen och praktiken som byggs upp med och kring förmedlingen av datortekniska produkter till barnet. Jag betraktar barnet som navet kring vilken förmedlingsprocessen kretsar. Därför blev det viktigt att också fånga fler inblandade personers åsikter och praktik än jag ursprungligen hade avsett.


Jag använder olika metoder för att söka material. Med föräldrarna använder jag mig av gruppsamtal och enskilda intervjuer och med barnen kombinerar jag deltagande observationer, aktivitetsorienterade dagböcker och intervjuer. För personalen på syncentralerna samt med barnens assistenter/kompanjonlärare har jag genomfört observationer, samtal och intervjuer. I figur 3.2 ges en schematisk uppställning över vilka metoder som används vid materialinsamlingen samt i vilka sammanhang de används.
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Figur 3.2  Figuren föreställer ett schema där jag markerar vilka metoder jag använt för att samla in materialet till undersökningen. För föräldrar är gruppsamtal och intervjuer använda. För assistenter, kompanjonlärarna, klasslärare och rektorer har observationer, intervjuer och samtal använts. För personalen på syncentralerna (anpassningslärare, datatekniker och synpedagog har också observation, intervjuer och samtal använts. Detsamma gäller för övrig synrelaterad verksamhet. Från barnen i undersökningen har använt observationer, dagböcker, intervjuer och samtal.

3.7  Observationer 


Jag har således använt olika metoder och vänt mig till olika organisationer och individer för att samla material. I detta avsnitt redogör jag hur jag har genomfört observationerna. Därefter diskuterar jag användandet av aktivitetsorienterade dagböcker och till sist intervjuer. Presentationen följer en tidsmässig logik, i huvudsak baserad på i vilken ordning de användes.


Som nämnts tidigare följde jag arbetet på syncentralen för att skaffa mig en djupare och bredare förståelse för deras dagliga verksamhet. Dessa observationer medförde att jag kom att följa anpassningsläraren och datateknikerna på skolbesök. På det sättet fick jag en första uppfattning om barnens vardagsmiljö och en uppfattning om den miljö som de datortekniska hjälpmedlen primärt används i. 

I vissa fall, speciellt under inledningen av fältarbetet var det mina kontaktpersoner på syncentralerna som ringde och bokade tid för skolbesök. I detta skede följde jag med syncentralens personal under deras arbetsdagar för att studera deras praktik. När jag vid informationsmötet hade träffat föräldrarna och de visste vem jag var och hade godkänt att deras barn deltog i undersökningen åkte jag till skolorna för att följa barnet och stödpersonen i skolan under deras dag i skolan. Jag uppfattade också skolan som en lämplig miljö att läta känna barnen lite närmare. Jag har därför följt barnen under delar av deras skoldag. Perspektivet skiftade från att följa syncentralernas arbete till att följa skolarbetet.  


Gunilla Bjerén (1994:21) diskuterar om den forskare som använder sig av observation som metod ska anses vara en ”deltagande observatör” eller en ”observerande aktör”. Jag upplever att graden av deltagande växlar mellan olika situationer. Min ambition under materialinsamlingen har varit att vara observatör, och att följa vad som händer, i möjligaste mån utan att påverka utfallet. Jag anser inte att man kan vara en fluga på väggen, eller att detta ens är eftersträvansvärt. Däremot skiftar typen av observation forskaren gör. Forskaren kan exempelvis själv aktivt delta i det arbete och den praktik som ska studeras (se bland andra Aurell 2001). Andra (till exempel Thelander 2001; Sanne 1999) har observerat praktiken så som den utspelar sig i vardagen i olika organisationer i syfte att störa praktiken så lite som möjligt, väl medvetna om att forskarens närvaro trots allt innebär en störning i verksamheten eller kan fungera som en katalysator för händelser. Under materialinsamlingen har jag följt med personer, antingen barnet i skolan eller en person i sin yrkesverksamma utövning. Jag har alltså inte själv utfört datorarbete, arbetat på syncentralen eller undervisat. Jag anser att jag blir deltagande observatör i och med att jag överhuvudtaget befinner mig i klassrummet. 

Trots att min ursprungliga ambition var att synas så lite som möjligt, och att störa lektionen i så liten utsträckning som möjligt har det dock inträffat händelser där jag valt att aktivt träda in. Exempel på detta är när vare sig assistent/kompanjonlärare eller klass-/ämneslärare befunnit sig i klassrummet och barnet med synnedsättning räckt upp handen för att fråga om någonting. Jag har då försökt hjälpa till, och i de fall jag inte kunnat hjälpa till, sagt att jag skulle säga till när stödpersonen eller läraren kom tillbaka. Jag uppfattar att jag i det läget träder in som observerande aktör. På samma sätt kan man kanske resonera när jag till exempel på tekniklektioner pratar med eleverna när de löder och spikar, känner på spikarna när de visar mig vad de håller på med. Assistenterna har också många gånger frågat mig om tekniska detaljer på datorn, varvid jag alltid har fått förklara att jag tyvärr inte kunde någonting om det rent tekniska handhavandet av hjälpmedlen.


Jag har alltid försökt att tala om för de närvarande i rummet vem jag är och vad jag skriver om. Detta har fungerat bra när det har varit få personer närvarande i rummet. Ibland har en kompanjonlärare och jag samtalat i ett från början tomt lärarrum. Allteftersom fylldes dock rummet med lärare. I början gick det bra att avbryta samtalet för att presentera mig för den nytillkomna i rummet, men detta blev alltför otympligt när många personer anlände. I dessa fall sa jag till slut inget högt för att alla skulle höra mig, utan presenterade mig för de personer som kom att sitta nära mig. Den eventuella problematiken som kan uppstå när forskaren ska avgöra när och hur en presentation ska ske måste var och en förhålla sig till och själv ta ställning till. Ibland får forskaren (till exempel Thelander 2001:46) ta ställning till detta i sitt primära observationsrum. Ibland utspelas komplikationer på arenor som snarare rörde observationer av mer sekundär art. Exempel från lärarrummet utgör ett exempel på tillfällen där jag förde mer informella samtal med de personer jag sedan, på lektionen, skulle observera mer i detalj.
 


Frågan kring hur man som forskare presenterar sig aktualiserades dock även på de lektioner där jag observerade. För att överhuvudtaget kunna komma till skolan och observera hade jag avtalat med assistenten eller kompanjonläraren att komma vid ett visst tillfälle och detta hade sedan förankrats hos den ansvariga läraren. Detta innebar att hon/han godkänt att jag kom till deras lektion och hade därmed också haft möjlighet att säga nej eller att avstyra besöket till en annan, och för dem lämpligare dag. Såväl klass-/ämnesläraren som eleven med synnedsättning samt dennes stödperson i skolan visste om att jag skulle komma. De övriga eleverna i klassen hade dock oftast inte i förväg informerats om min närvaro. I en del fall (sällan) bad klassläraren mig att i början av lektionen informera alla om vem jag var och vad jag gjorde. I andra fall fick jag inte denna uppmaning, och jag märkte då att eleverna sneglade och vände sig om i salen för att se vad jag gjorde. Detta kändes otillfredsställande och jag tog därefter för vana att själv ta initiativet till att fråga läraren om att få presentera mig i början av varje observationen. I vissa fall visste dock hela klassen att jag skulle komma, i och med att läraren, på eget bevåg i samråd med assistenten/kompan-jonläraren, lagt om schemat så att jag skulle kunna vara med på lektioner där eleven med synnedsättning använde datorn.


I de fall jag har tagit kort eller filmat barn med synnedsättning eleven i klassrummet har jag alltid frågat honom eller henne om jag fick göra det (föräldrarna hade redan givit sin tillåtelse till detta i avtalet de skrev på innan studien startade). Jag hade alltså en generell tillåtelse från föräldrarnas sida, men ville ändå att varje barn, i respektive situation skulle kunna avböja att bli fotograferad. Jag har dessutom ansträngt mig att enbart få med min informant på kort eller film. I de fall jag av tekniska skäl, till exempel att två elever, varav den ene är min informant, sitter och arbetar tätt ihop, endast kan få med bägge två, har jag först frågat om jag får ta kort.
 Detta förhållningssätt medför att jag nästan uteslutande har närbilder av informanten när han eller hon sitter och arbetar, och alltså inte har några överblicksbilder över klassrummen. Detta har jag istället löst genom att skissa upp rummet i min fältanteckningsbok, och där noterat var min informant satt och var de övriga personerna i rummet befann sig under tiden för min observation. 


Delar av mitt material och min förståelse för fältet är hämtade från min närvaro och observation av det pågående arbetet i klasserna, på skolgården, i matsalen, i lärarrummet på kaffepaus. Under dessa observationer har jag följt eleven och hans eller hennes stödperson i skolan. Genom att följa en person, eller två som är så tätt kopplade tillsammans som eleven och stödpersonen, uppmärksammar jag otvivelaktigt sådant som händer i en annan del av klassrummet, vilket också givet studiens fokus, skulle kunna ha varit intressant att följa. Under undersökningens gång var det vid upprepade tillfällen nödvändigt att göra val mellan vilken person eller aktivitet som jag skulle följa. Många forskare (bland andra Sanne 1999; Thelander 2001; Sandell 2001) vittnar om sin frustration över att inte alltid kunna vara närvarade när eller där någonting händer. Högberg och Nordström (2001:77) uttrycker detta så här:


”Att följa en process innebär att man fångar upp några spår av mycket komplexa sammanhang.” 


Att fånga upp några spår innebär också att avvägningar måste göras mellan vilka sammanhang och vilka spår som ska följas. Vid flera tillfällen åkte jag med datateknikern till skolor för att studera vad som händer i klassen när han kommer, hur stödpersonen och barnet arbetar tillsammans med datateknikern vid dessa besök samt hur barnet arbetade med sina hjälpmedel.
 Vad jag snabbt upptäckte var att det ofta var svårt att uppfatta allt som hände kring barnet. Om jag försökte följa barnet kunde jag inte alltid samtidigt relatera till vad datateknikern eller assistenten gjorde. Vid ett tillfälle var jag på en skola för att prata med ett barn och hans assistent. Jag hade fått skjuts till skolan av syncentralens datatekniker som skulle dit för att undersöka och eventuellt reparera elevens dator. Under skolbesöket bestämde plötsligt barnet och datateknikern att datateknikern, när han nu ändå var på orten, skulle passa på att svänga förbi barnets hem för att hämta dennes hemdator som skulle tas till syncentralen för reparation. Alla inblandade parter föreföll nöjda över att de hade kommit på detta. Jag blev dock tvungen att bestämma mig för om jag skulle följa med barnet och datateknikern (det skulle ju bli ett tillfälle att prata med barnet utanför klassrummet) eller om jag skulle prata med assistenten för att få tillfälle att höra hur hon såg på hur barnets datoranvändning fungerar, och vad som skulle behöva göras för att underlätta användandet. Jag beslutade att stanna kvar i skolan. Barnet och datateknikern åkte iväg och jag stannade kvar på skolan för att prata med assistenten. En anledning till detta beslut var, förutom att jag bedömde det som svårt att få tillfälle att prata med assistenten vid senare tillfälle, att jag vid tillfället inte hade kommit överens med föräldrarna om att jag, oanmäld, skulle dyka upp i deras hem.


3.8  Aktivitetsorienterade dagböcker


Inom tidsgeografin används i många studier aktivitetsorienterade dagböcker (så kallade tidsdagböcker) som en metod för insamling av undersökningsmaterial. Några av poängerna med att be informanterna skriva dagbok är att det är de själva som väljer vilka aktiviteter de antecknar, och i vilken omfattning de gör det. Dagboksskrivarna använder egna ord för de aktiviteter de företar sig under perioden de skriver dagbok, och det är också deras egen tidsuppfattning som gör sig gällande i dagböckerna. Inför avhandlingen funderade jag över om det var möjligt att låta barn skriva eller tala in dagböcker. Jag var fundersam över om det skulle bli någon kontinuitet, om barnen med synnedsättning skulle tycka att det var roligt – och i så fall, hur länge detta intresse skulle hålla i sig? Vuxna personer som åtagit sig en uppgift kan ju, trots att de kanske finner den ansträngande efter ett par dagar, ändå oftast slutföra uppgiften. Med barn skulle man ju kunna tänka sig att det skulle kunna vara annorlunda. Eftersom jag anser att dagboksmetoden utgör en vardagsnära ingång till kommande intervjuer beslutade jag mig för att pröva det tillvägagångssättet. I de dagböcker jag bad mina informanter att skriva svarar de på frågorna: Vad är klockan? (tid), Vad gör du? (aktivitet), Vem gör du det med? (social samvaro), Var är du? (plats) samt Använder du någon teknisk utrustning? 


Introduktionen av dagboksskrivandet är mycket viktig (se bland andra Nordell 2002). På det kombinerade informationsmötet och gruppsamtalet förankrade jag dagboksskrivandet hos föräldrarna. Där gick jag igenom hur dagböckerna var upplagda och visade på olika exempel hur anteckningarna kan föras (till exempel med papper och penna, prata in på band, skriva på dator). Föräldrarna och jag kom överens om att jag skulle be barnen att föra dagbok under en veckas tid. Tillsammans med varje enskilt barn har jag förklarat vad som var tanken med dagboken, hur den skulle läggas upp, att jag tyckte att det var viktigt att det framkom om de använde datorn eller andra hjälpmedel, och att det var barnen själva som styrde över vad de ville skriva in och att de således själva bestämde hur detaljerade dagböckerna blev. I de fall barnet hade en assistent eller kompanjonlärare på skolan gav jag även denna information till dem. Jag bad dem också påminna och stötta eleven i dagboksskrivandet. Såväl den mer övergripande informationen som de mer specifika instruktionerna har givits i både skriftlig och muntlig form. I samband med att dagboksskrivandet skulle starta ringde jag också hem till barnens föräldrar för försäkra mig om att de godkände att barnen skrev dagbok. Jag bad också föräldrarna att stötta och uppmuntra barnet i dagboksskrivandet. 


Vid ett samtal inför dagboksskrivandet pratade jag om att jag tyckte att det var viktigt att det framgick om och i så fall när de avvände datorn. Ett av barnen jag pratade med frågade ”Varför då?” och menade att datorn användes hela tiden. Det kändes då som jag verkligen frågade om det självklara. Det har dock senare i undersökningen framkommit att användningen av datorerna inte sker i den utsträckning som man kanske skulle kunna förvänta sig och därför var och är det intressant att undersöka och försöka kartlägga hur detta kommer sig, och vad eventuellt hindrar att tekniken tas i bruk.


Den färdiga dagboken skickades till mig. Med stor noggrannhet har barnen fullföljt sitt åtagande, och jag har haft glädjen att få ta del av många, mer eller mindre, detaljerade dagböcker. Vid intervjutillfällena använde jag dagboken som stöd för att närma mig visa frågeställningar. I efterhand har jag funderat över att jag inte lät assistenterna och kompanjonlärarna föra dagbok. Sådana dagböcker hade kunnat vara till stor nytta för att exempelvis utröna i vilken omfattning assistenterna respektive kompanjonlärarna själva använde datortekniken och i vilken omfattning och när problem uppstod med barnens hjälpmedel. Beroende på barnets ålder har stödpersonerna på skolan dock varit involverade i dagboksskrivandet. I två av barnens dagböcker kan man, förutom barnets förehavanden, också följa stödpersonen i skolans arbete med att träna barnet i att använda hjälpmedlen, samt hur stödpersonen involverar och integrerar arbetet med att göra datorn tillgänglig för barnet i den vardagliga undervisningssituationen. 


3.9  Intervjuer


Innan intervjuerna med barnen genomfördes träffade jag dem i deras skolmiljö (observation) och flertalet hade också skrivit eller talat in aktivitetsorienterade dagböcker. I intervjun kunde jag följa upp frågor som genererades utifrån dessa metoder. För att fånga förmedlingsprocessen kring hur barn med synnedsättning får tillgång till datortekniska hjälpmedel och använde dem, genomfördes också intervjuer med olika yrkesgrupper som på olika sätt ska bistå eleverna i detta. Bland dessa yrkesgrupper märks främst anpassningslärare och datatekniker på syncentralerna, samt assistenter och kompanjonlärare på skolorna. Dessutom intervjuade jag föräldrarna, dels vid gruppintervjun i samband med informationstillfället, dels individuellt längre fram i undersökningen.

I figur 3.3 redovisas hur mina intervjuer fördelas på olika deltagare och på de båda syncentralerna i undersökningen.




Figur 3.3  Figuren förställer en schematisk skiss över de båda syncentalerna i undersökningen och vilka personer som jag har intervjuat och samtalat med. I avhandlingen använder jag färger för att signalera vilken organisation jag beskriver: grönt för syncentralen, blått för skolan, rött för hemmet, och orange för barnen.  I denna figur finns två gröna figurer vilka representerar den ena och den andra syncentralen. Runt varje syncentral finns barn (markerade med oranga figurer). I de oranga figurerna står barnens fingerade namn. Runt dessa namn finns röda figurer som representerar föräldrarna, och blå figurer som föreställer assistenterna/kompanjonlärare. Från den ena syncentralen kommer Bodil, Bosse och Botvid. Från den andra syncentralen kommer Beata, Bertil, Bengt, Benjamin och Benny. Jag har inte intervjuat Bengts föräldrar. Bodils föräldrar har jag enbart med i gruppintervjun med föräldrarna.

Jag använde en intervjuguide med frågor kring de tematiska områden och ämnen jag ville belysa. Jag använde samma intervjuguide till de olika personerna inom respektive kategori. För syncentralens personal (anpassningslärare, synpedagog och datatekniker) användes samma typ av intervjuguide (bilaga 3). Kompanjonlärare och assistenter, samt lärare och rektorer intervjuades efter en intervjuguide anpassad efter skolans organisatoriska förutsättningar och miljö (bilaga 4). Föräldrarna intervjuades efter en mall (bilaga 5) och barnen efter en annan (bilaga 6). Intervjuguiden kompletterades med specifika frågor som rörde respektive syncentral med de förutsättningar som fanns på den specifika orten. Jag talade inte i förväg om vad frågorna i detalj skulle handla om, men jag hade naturligtvis berättat i stora drag om avhandlingen syfte och vad frågeställningarna rörde sig om. 


Det visade sig att denna halvstrukturerade form på samtalen/intervjuerna fungerade väl med vuxna, men jag märkte snart att det var svårt att intervjua barnen på det sättet. Ibland kändes det konstigt och fel att beta av frågorna, och jag var rädd att då det skulle kännas som ett slags förhör. Jag var mer intresserad av att få ta del av barnens funderingar kring datorn och hur den fungerade på skolan och hemma, vad som fungerade och vad som inte gjorde det, och vad de eventuellt skulle vilja ändra på om de fick bestämma. Efter några första trevande försök ändrade jag upplägg och lät samtalen och intervjuerna med barnen istället flyta mer fritt kring ämnet. Jag hade dock fortfarande en viss mall, och mycket frågor som drev samtalet. Samtalen och intervjuerna kretsade runt de datortekniska hjälpmedlen, men kom också att handla om sådant som barnet själv tog upp. Under samtalets/intervjuns gång berördes således  många olika ämnen och frågeställningar. Dessa samtal/intervjuer flöt bättre samtidigt som jag uppfattade att barnen var mer otvungna i situationen.  


Den plats forskaren och informanten kommer överens om att mötas på kan inverka på intervjuns kvalitet. Elisabet Näsman (1994:202) beskriver till exempel att intervjuer genomförda på informantens hemmaplan stärker informanten i och med att forskaren är där som gäst. I de fall jag har genomfört intervjuerna hemma hos någon har jag haft med mig kaffebröd, en blomma eller vad jag har bedömt varit lämpligt för tidpunkten och tillfället. Resonemanget om att känna sig på hemmaplan anser jag också vara relevant när jag gör intervjuer eller observationer i skolorna, som ju är barnens och stödpersonernas arbetsplats där de hittar och känner till området. Jag antog att det skulle underlätta för dem om jag kom till skolorna istället för att vi skulle träffas på en plats som ingen av oss hade någon koppling till. Dessutom ville jag ju också exempelvis se den datortekniska utrustning barnen använde och se var, till exempel, skrivaren för punktskrift stod placerad. Då denna utrustning är placerad i skolorna föll sig valet av plats för intervju och samtal därför givet. I de fall intervjuer samt observationer legat i nära anslutning till en kaffe- eller lunchrast har jag, även till skolor och syncentraler, haft med mig kaffebröd. 


Intervjuerna med vuxna har varit ungefär 1-1,5 timme långa. Erfarenhet på fältet visade att intervjuerna med barn borde vara kortare och inte överstiga 45 minuter. I speciellt ett samtal som jag genomförde under hösten 2002 blev barnet trött efter en halvtimme. Klockan var 13.30, han hade slutat skolan och jag uppfattade situationen som om han ville gå hem. Från att i början av samtalet  ha varit pigg och kommit med extrainformation utöver mina frågor, började han efter ungefär en halvtimma svara fåordigt, hänga med huvudet och sitta krummare i ryggen än tidigare. Jag fick anledning att fundera över hur jag formulerade mina frågor och över vad jag bad barnen ta ställning till. Detta innebar att jag försökte göra samtalen och intervjuerna kortare, vilket aktualiserade frågan hur jag skulle göra för att samla in material. Föräldrarnas, assistenters, kompanjonlärares och personalens på syncentralernas ord och beskrivningar över hur de ser på och uppfattar barnens användning av de datortekniska hjälpmedlen fick därför stor betydelse för min förståelse av praktiken runt datorn som hjälpmedel. 


Med föräldrarna kom intervjuerna och samtalen, förutom att handla om barnens användning datortekniska, och andra, hjälpmedel också att handla om historiska tillbakablickar på hur livet tedde sig när barnen var små, hur det gick till när föräldrarna fick reda på att deras barn inte såg, hur sjukhuspersonalen betedde sig och vilken hjälp föräldrarna fick av syncentralen. Jag har fått förtroendet att ta del av många personliga och starka berättelser, vilka många gånger rört ämnen som också legat utanför studiens frågeställningar. 


Jag har haft förhållandevis svårt att få tillfälle att genomföra formella intervjuer med assistenterna och kompanjonlärarna. Bägge yrkesgrupperna talade i våra samtal om att de upplevde tidsbrist i vardagen. Under arbetsdagen är de nästan ständigt tillsammans med barnet. Under den tid de inte är det ska de hinna utföra anpassningar och omvandlingar av barnets arbetsmaterial. Jag uppfattade att det därför inte fanns tid över för så mycket annat. Trots detta kunde jag ändå genomföra fyra bandade intervjuer med assistenterna. Utöver dessa intervjuer har jag också fört många samtal i korridorer, i lärarrummet, i matsalen och på raster med alla stödpersonerna.


Anpassningslärarna på syncentralen har varit mina initiala källor till fältet, och genom dem har jag kommit i kontakt med de övriga personerna som deltagit i undersökningen. Jag har haft kontakt med anpassningslärarna under en lång tid. Även från denna grupp har jag fått förtroenden, tagit del av både personliga berättelser och upplevelser av arbetssituationer. Jag uppfattade det som att det nästan var svårast att genomföra intervjuer med anpassningslärarna. Kanske beror det på att de var min ingång till fältet och materialet samt att jag hade tillbringat så mycket tid tillsammans med dem att de tyckte att vi hade pratat färdigt. På ett sätt kanske vi hade det (i bemärkelsen att vi pratat om allting) men dessa samtal hade många gånger antingen förts tidigt under materialinsamlingsperioden (så att många nyanser då gått mig förbi), eller utförts i flygande fläng på väg någonstans i deras verksamhet. Jag kände därför att jag, trots att jag vid det laget kunde en del om exempelvis förskrivningsprocessen, ändå ville göra mer formella intervjuer med dem.


Datateknikerna har generellt sett varit lättast att intervjua. Jag har reflekterat över hur detta kan komma sig, då jag också vad gäller datateknikerna fört många samtal i början av min materialinsamling, och också med dem fört många samtal på väg någonstans. Trots att datateknikerna också är tidspressade har det varit lättare att komma överens om intervjutider. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att det inte är så mycket folk som rör sig i korridorerna och inte så många som knackar på dörren där datateknikerna sitter. Under materialinsamlingen flyttades datateknikernas kontor till ett separat hus en bit ifrån den övriga syncentralen. Till detta kontor kom endast de patienter som hade avtalat tid, och under de stunder intervjuerna gjordes var det ofta lugnt på kontoret. Datateknikerna, som i intervjuerna uttrycker att det arbetar under stark tidspress med ett fullt schema i almanackan, förefaller (i motsats till personalen som sitter i syncentralens huvudlokal där fler personer ständigt är i rörelse) till viss del kunna stänga av telefonen och därmed inte bli störda i sin pågående arbetsuppgift. Kanske tyckte de helt enkelt också att det var roligt att prata med mig om sina arbetsuppgifter och sina funderingar på förändringar och förbättringar och därför gav mina intervjuer och samtal stort tidsutrymme.


Förutom regelrätta intervjuer där informanten och jag har suttit ostört för att genomföra en intervju, så har jag alltså fört många samtal med anpassningslärare och datatekniker i bilen på väg till skolor eller brukare. En stor del av deras arbetsdag karakteriserats av att vara i rörelse. De är på väg från och till syncentralen, på väg till skolan och på väg till möten vilket ger mig en möjlighet att beskriva delar av den vardagsverklighet som skol- och syncentralspersonal verkar i. 


De mer formella intervjuerna har i de flesta fall bandats. I en del fall har inte informanten velat det, och i en del fall har det känts fel att fråga. Vid några tillfällen har jag också stängt av bandspelaren under intervjun därför att informanten velat det. Jag har inte skrivit ut intervjumaterialet själv utan det har skrivits ut av personer som är vana att transkribera. Jag har däremot noga lyssnat på banden och jämfört med de transkriberade intervjuerna. Även om jag har haft bandspelaren på så har jag också antecknat det som sagts. Det visade sig vara användbart då det på gruppintervjuerna med föräldrarna efteråt var svårt att kunna särskilja föräldrarna åt.
 Vid de möten och snabba samtal där jag har kunnat ha block och penna framme har jag fört kontinuerliga anteckningar. Vid andra samtal, såsom under promenader till och från skolans matsal, så har jag antecknat så fort jag har fått utrymme att göra det. Citaten från intervjuerna är inte tillrättalagda utan tagna direkt ur transkriptionen, vilket medför att språket i flera intervjuer får en tydlig vardaglig prägel. Jag har valt att behålla det så. Däremot har jag i vissa intervjuer lagt in förtydliganden för att innehållet ska vara begripligt för läsaren.


3.10  Metodreflexion


Mina erfarenheter av att kombinera olika metoder är goda. Genom att spegla informationen jag fått via en metod mot en annan tror jag att jag kan jag få en större förståelse för händelser än om jag enbart hade förlitat mig på en metod. Ett exempel på detta fick jag när jag under ett samtal med ett barn frågade om han har olika datorutrustning hemma och i skolan. Vi hade precis pratat om att han hade en punktdisplay till sin dator i skolan. På frågan om vad han har för datorutrustning hemma svarade han att han hade en punktdisplay hemma också. När han sedan ska packa sin skolväska för att gå hem packar han även ner punktdisplayen. Det visar sig att punktdisplayen är bärbar, och att han använder samma punktdisplay hemma som i skolan. Genom att jag var där såg jag vad han gjorde kunde jag fråga om det. Hade jag däremot enbart förlitat mig på vårt samtal hade jag fått en annan uppfattning och kunskap.


Genom att använda aktivitetsorienterande dagböcker som grund för intervjuer och samtal kan frågor ställas utifrån de noteringar som personen själv för. Intervjuerna och samtalen kan på detta sätt grundas i individens egna upplevelser och funderingar. I uppsatser och artiklar om intervjuer som vald metod står det ibland att läsa att själva intervjun kan fylla en ”terapeutisk funktion” (till exempel Sjöström 1994: 82; Johansson 1994:178). Det kan nog vara så i vissa fall. Det är dock inte så jag har betraktat de intervjuer jag genomfört. 


Stina Johansson skriver i ”Hemmet som arena för vardagsliv, vård och forskning” (1994:180 -181) om frågandets etik. Hon tar upp frågeställningen om hur man kan fråga om relationer i de så kallade informella nätverken kring äldre människor och om hur genant hon tycker att det blir i intervjusituationen när det står klart att, som hon skriver, ”Margits alla barn brutit kontakten med henne”. I Johanssons (1994) forskningsprojekt diskuterades varje vecka etikproblemen i en telefonkonferens. Denna möjlighet har jag inte haft då jag arbetar ensam i mitt projekt. Att diskutera forskningsetiska frågor har jag dock känt ett behov av och har efter bästa förmåga försökt att lösa genom att diskutera forskningsetiska frågor med handledare, kollegor och nära vänner. Att diskutera med utomstående, hur nära förtrogna med forskningsvärlden de än är, är dock inte samma sak som att kunna diskutera en händelse där bägge parter är införstådda i den specifika situationen och känner till de empiriska förutsättningarna. Vid sådana tillfällen upplevde jag forskningen som ett mycket ensamt arbete, och där stort personligt ansvar läggs på ens axlar – att lösa och förhålla sig till. Under ett samtal med ett av skolbarnen satt vi i skolans bibliotek (det var just då brist på lokaler där vi kunde vara ensamma och ostörda). I och med att det fanns några personer inom inte alltför långt avstånd säger jag att jag gärna vill fråga om kamratskap och vänner, men att vi kunde ta upp denna fråga en annan gång när vi satt lite bättre till (och så förklarade jag att det satt andra elever längre bort). Min informant säger då att det kvittar honom lika om vi diskuterade ensamhet vid det tillfället eller senare för vad gäller kamrater på skolan säger han att han inte har några, och att han är väldigt ensam. Detta berörde mig väldigt illa och med mina handledare diskuterade jag hur man forskningsetiskt förhåller sig till sina egna reaktioner på livsberättelser som kommer en till del under undersökningens gång. Händelsen förde med sig att jag under materialinsamlingen reflekterat mycket över hur man skiljer mellan det som är forskningsmässigt och vad som kan anses vara ett allmänmänskligt beteende. Det finns naturligtvis olika sätt att se på denna sak. Margareta Hydén (1994) beskriver hur hon, när hon bedrev ett forskningsprojekt kring kvinnomisshandel, vid ett tillfälle överskred det avtal om anonymitet och tystnadsplikt som hon hade med sina informanter. Hon ringde socialtjänsten när hon tolkade information som framkommit vid ett telefonsamtal som att det fanns mycket stor risk för misshandel. Andra forskare beskriver hur de har tagit andra vägar ut ur sina forskningsetiska dilemman. I mina fall har jag inte på långa vägar ställts inför den typen av drastiska beslut som Hydén (1994) beskriver, men händelserna i början av min intervjuomgång har ändå fått mig att vara mycket observant på mina egna känslor, förhållningssätt och val. Under intervjuer med barnen eller skolpersonal har det i vissa fall framkommit information som jag har blivit väldigt starkt berörd av. Det finns också anledning att fundera över vilka effekter min närvaro, frågor och undersökning som sådan kan medföra för konsekvenser för barnen och de andra som deltar i studien. En undersökning kan ju fungera som en katalysator för händelser som inte alls var avsedda. Jag har försökt att vara observant på detta. Bland annat har jag funderat om formuleringar av frågor rörande barnens kamrater skulle innebära att barnen kände sig utlämnade eller skulle uppleva som ett jobbigt ämne att tala om. Jag har inte uppfattat att detta skulle vara fallet. På gruppsamtalet med föräldrarna diskuterades också denna typ av frågor. 

Hur forskare får tillgång till fältet beror på flera saker. Bland annat är det viktigt att närma sig undersökningsområdet med respekt, att tänka på hur man uppträder, handlar och uttrycker sig. Gunilla Bjerén (1994:23) talar om detta som att ”bli någon som det går att prata med”. Det finns till exempel många, rent praktiska, råd och anvisningar för vad som är lämpligt att göra eller inte göra om man ska hälsa på någon som inte ser
 eller hur man ska uppträda mot en eventuell ledarhund.
 Barnen i mitt material var alla vana vid att det kom personer som skulle prata med dem om deras datortekniska hjälpmedel. Detta påverkade dem i deras uppfattning om mig och mitt uppdrag. Då jag berättade att jag kom från tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, och mitt intresse handlade mycket om den datortekniska utrustningen och hur den användes, betraktades jag i början av observationer och samtal ofta som någon som ville veta massor om själva tekniken. Det kunde ta lite tid innan vi hade lyckats reda ut att det inte egentligen var vilka knappar man tryckte på när olika kommandon utfördes som jag var intresserad av att veta någonting om, utan teknikens roll i förmedlingsprocessen, och hur de olika aktörerna runt om tekniken och barnet agerade och tillsammans skapade denna process. Boel Berner (2007:193) menar att forskaren bland annat måste skapa förtroende för sig själv som person (och som forskare) för att undersökningen ska få acceptans. Vid ett tillfälle blev jag, av en av eleverna, tillfrågad om jag också var en sådan där person som ville att han skulle använda datorn. Då det i hans fall förekommit många professionella som hade till uppgift att försöka få honom att börja använda sina hjälpmedel, är det förståeligt om han kände sig lite matt över att träffa ytterligare en. På hans fråga svarade jag att jag inte alls hälsade på i skolan av den anledningen, och, för att markera att jag inte var där för att kontrollera hans datoranvändning, lade jag till att jag för min del inte brydde mig ett dugg om han använde datorn eller inte. Efter detta blev han betydligt muntrare och vi hade ett långt samtal om hur han gjorde i skolan när han använde datorn. Enligt hans förmenande hade jag antagligen därmed blivit någon som det gick att prata med.


3.11  Analytiskt arbete: från syncentralerna till barnen och tvärtom 


Frågan om personlig erfarenhet av det studerade fältet diskuteras bland andra av Per Måseide (1994:278) där han, utifrån exemplet studier på sjukhus, diskuterar hur han, om han vore läkare själv skulle ”förlora den etnografiska distansen till medicinskt arbete”. Närvänen (1999) diskuterar de problem och möjligheter som distans respektive närhet till den organisation eller verksamhet man forskar kring kan leda till. Även Nordell (2002) tar upp frågan om närheten och distansen till sitt forskningsobjekt. Szebehely (1995:16) menar att forskaren inte går in förutsättningslös inför vare sig kända eller okända forskningsområden. Jag tror att det är såväl möjligt, som mycket fruktbart, att forska om någonting som man inte från början är helt insatt i, eller har förstahandsinformation om, exempelvis att som i mitt fall, skriva om barn med synnedsättning utan att ha motsvarande funktionsnedsättning själv. Dock är det nödvändigt att reflektera över sin egen förförståelse och ingång till det undersökta området. Berner (2007:201) diskuterar hur forskarens ”ursprungsbild” om hur fältet ska te sig kan komma att styra hur forskaren dels söker empiri, dels försöker hitta exempel som bekräftar föreställningen. Min ursprungsbild av fältet och vad som väntade mig var dels präglad av uppfattningen av att mycket tilltro sattes till själva tillgången av teknisk utrustning, dels uppfattningen av att (re)habitering primärt var inriktad på att kompensera individen, snarare än att stödja inkluderande aspekter. Alan Roustone (1998) skriver att mycket av den forskning som gjorts vad gäller teknik och funktionshinder har haft en tendens att utgå från ”the deficit model or the rehabilitation model” (1998: 24), vilket förhindrar forskaren från att se bortom funktionsnedsättningen, vilket i sin tur förhindrar att relationen mellan funktionsnedsättningen, kroppen och omgivningen studeras i sin helhet. Enligt Roulstone (1998:29) har den nya tekniken setts som ett instrument att korrigera kroppen, och i och med detta ignoreras möjligheten att studera barriären till inkludering. Detta har, enligt Roulstone (1998:29) möjliggjorts genom att expertens röst har favoriserats på bekostnad av individerna med funktionsnedsättning, och att detta förhållande direkt speglar förhållandet mellan expert och klient. Under denna undersöknings gång, såväl under materialinsamling som under analys och skrivandet har jag försökt att vara uppmärksam på min egen ingång till fältet, min roll som forskare och hur detta styr mina föreställningar om vad jag uppmärksammar. Howard Becker menar bland annat om att man som forskare inte får dra för snabba slutsatser kring det man ser. Han skriver: 


”I also insist that what they [studenter – mn kommentar] think is straight description is usually nothing of the kind, but rather a sort of analytical summary of what they have seen, designed to evade the requirements not to sample, but to report it all. Thus ‘Patients came into the office, and waited impatiently for the doctor to see them’. That sentence contains no report of an observation of someone actually exhibiting impatience, no sample of such descriptions on which a conclusion might be based. Instead, it summarizes and interprets many things its author surely did see: people walking in and out of the office, fidgeting, looking at their watches or the clock on the wall, making ritualized sounds of impatience aimed at no one in particular, perhaps soliciting an expression of similar feeling from others, and so on.” (Becker 1998:76-77).


På syncentralerna har jag har blivit mycket väl bemött och också mött ett stort intresse för studien. Personalen har varit påfallande nyfiken, och framhållit att jag ska fråga och höra av mig om det är någonting jag inte förstår eller behöver hjälp med. I och med denna öppenhet har jag har kommit att ta del av såväl sorger och bekymmer, trätor och olösta konflikter vid sidan av arbetsglädje, professionell skicklighet, förmåga att med små medel åstadkomma många lösningar, samt många glada och hjärtliga skratt. Såväl föräldrar som skolans personal har haft vänligheten att hämta mig vid tåg- och busstationer, skjutsat mig fram och tillbaka till skolor, och på alla tänkbara sätt försökt att logistiskt underlätta undersökningen. Vid intervjuer med framförallt barnen, men även med föräldrar och anställda i skolorna, har jag markerat att jag inte hör till syncentralen och att jag inte har några bindningar dit. Det gäller att som forskare hantera vänligheten och intresset som jag möter på ett professionellt sätt så att jag inte omedvetet tar parti för den ena eller andra parten. Jag har inte några lojaliteter åt vare sig syncentralerna eller skolan som organisation. Däremot tycker jag mig ha en lojalitet gentemot barnen och familjerna. De har släppt in mig i sina liv, och låtit mig ta del av sorger och glädjeämnen, förhoppningar och farhågor. Med denna studie vill jag bidra till att förmedlingsprocessen, vilken berör många organisationer och individer, kan flyta lättare. Min ambition är alltså inte enbart att beskriva och analysera ett förlopp utan även att bidra med nya insikter som, förhoppningsvis kan hjälpa de inblandade att göra processen smidigare, och att utfallet är mer anpassat till tankegångarna om en skola för alla, så att alla elever ska kunna ta del av undervisningen. Jag tror att kanten man som forskare balanserar på ibland kan vara hårfin. Det är därför viktigt att regelbundet påminna sig om och fundera över dels varför man tycker och reagerar som man gör, dels över sin egen förförståelse för problematiken samt vilka effekter detta kan medföra för de personer som deltar i studien.

Jag menar att det finns, oavsett studerat område, en risk att forskaren lägger in sina egna förväntningar på resultat i analysen. Jag har försökt att hålla denna reflexion levande genom avhandlingsarbetet. Ett av de utmärkande dragen för kvalitativa forskningsmetoder är att de tar tid. Det är också något som har blivit uppenbart i min undersökning. Denna tidsmässiga utsträckning kan både vara av positiv och negativ karaktär. Det kan upplevas som negativt i den bemärkelsen att mycket hinner hända i såväl barnets liv, som med tekniken och i de omgivande organisationerna. Under avhandlingens gång har det skett flera omstruktureringar och förändringar på såväl syncentralerna, som inom kringorganisationer som till exempel dåvarande Specialpedagogiska institutet. Detta medför bland annat svårigheter för såväl analysen som framställningen av materialet. Avhandlingens sträckning över tiden har också positiva sidor, varav ett exempel är att jag har kunnat följa barnen över tid. Många av eleverna träffade jag redan under min allra första tid på syncentralerna, alltså under den tid jag först försökte skapa mig en bild av fältet. Saker som vid undersökningens start, för en del barn, var svåra att hantera förorsakade dem inga som helst problem vid undersökningens slut. Att få tillfälle att över flera år ta del av deras ökade självständighet och bemästrande av tekniken har varit både en stor glädje men också stämt till eftertanke angående analys och studiens syfte.


Det finns ett dilemma. De undersökta organisationerna bärs upp av individer. Den kontakt och respekt jag fått för individernas arbete i organisationen står ju fortfarande stark trots att jag kan notera brister i förhållandena och i förmedlingsprocessens utfall. Med inspiration från den sociala modellen försöker jag att inte fastna i frågeställningar kring att det är en persons funktionsnedsättning på individnivå som ska utgöra grunden för vilka förändringar som ska genomföras i processen, utan istället sätta in frågan i ett vidare sammanhang som snarare fokuserar på funktionshindrande strukturer. På det viset är jag inte neutral och menar att förmedlingsprocessen måste studeras med barnet som nav.


Ingången till fältet har således kommit genom kontakter med syncentralerna, och de erfarenheter jag fått genom mina kontakter och intryck där kom till viss del att påverka och färga min ingång till övriga personer i studien. Men det har hela tiden funnits en växelverkan i materialinsamlingen mellan syncentraler och barn, föräldrar samt assistenter och kompanjonlärare. Denna parallellitet har, under studiens gång, visat sig vara mycket viktig för att kunna följa upp frågor som dykt upp när jag pratat med en person för att kunna stämma av, se om jag har uppfattat saken rätt. Under såväl insamlingen av materialet, den parallella preliminära analysen som under den slutgiltiga analysen blir forskaren översköljd av information och intryck. Avgränsningar och begränsningar blir därför nödvändiga att göra, och flera, i och för sig intressanta, frågeställningar och spår måste väljas bort. För att försöka råda bot på en eventuell snedvridning i ingången till materialet har jag känt det angeläget att börja ”skrivbordets analyser” (Berner 2007:203) från motsatt håll än från det håll jag kom in i materialet. Jag har därför först läst intervjuerna med föräldrar och barn, därefter intervjuerna skolans personal (assistenter, kompanjonlärare, rektor, lärare) och sist läst och bearbetat intervjuerna med personal från syncentralerna (anpassningslärare, datatekniker och synpedagoger).


Jag har läst de transkriberade intervjuerna flera gånger och markerat ämnesområden. Dessa ämnesområden, centrala citat och analytiska begrepp har därefter förts över på post-it lappar som sedan klistrats på stora blädderblock. Jag har tillbringat mycket tid med att krypa omkring på golvet för att flytta lappar och ändra den övergripande strukturen. Från post-it lapparna har jag sedan försökt att sammanfatta och skriva ner det som framkommit. Jag har systematiskt gått igenom materialet för att hitta relevanta analytiska begrepp i förhållande till avhandlingens syfte. Detta arbete har varit ett bra sätt att bearbeta och kategorisera materialet. Efter genomgången har jag dessutom skrivit igenom allt intervjumaterial för att utifrån de framkomna ämnesområdena och kategorierna ytterligare kondensera, strukturera och analysera materialet. Genomläsning av mina fältanteckningar (från deltagande observationer på skolor, på syncentraler, anteckningar från resor till och från skolbesök tillsammans med personal från syncentraler, närvaro på diverse möten tillsammans med personal från organisationer knutna till habilitering och syncentraler, skolor) har skett såväl innan, som parallellt med och efter bearbetningen av intervjumaterialet. Bearbetning och analys av de olika materialen har alltså, precis som materialinsamlingen (se ovan) skett i växelverkan. 


Siv Strömquist (2000:56) diskuterar skrivandets ”rekursiva [kursiverat i original – min kommentar] och dynamiska karaktär”. Hon menar att nya idéer infinner sig under skrivandets gång, och om de införlivas leder detta till en ständig förvandling och omändring av texten under skrivandets gång.  Strömquist (2000:56) skriver att ”själva skrivarbetet påverkar den framväxande texten”. Denna ständiga förvandling och bearbetning sker såväl individuellt som i grupp. Tillsammans med mina handledare har jag diskuterat mina analyser och tolkningsförslag och gemensamt har vi diskuterat deras bärighet och relevans. Därutöver har jag på såväl dataséjourer som textseminarier inom Tema Teknik och social förändring diskuterat mina olika förslag på tänkbara analyser. 


3.12  Representativitet


Kvalitativa metoders fördel anses många gånger vara det djup de kan ge beskrivningarna. Svagheten anses av många vara bristande representativitet. Undersökningen i min avhandling syftar inte till att formulera svar på frågor kring huruvida det som framkommer i intervjuerna är representativa för förmedlingsprocessen avseende datortekniska hjälpmedel till barn med grav synnedsättning i hela riket eller ej. Vissa forskare som använder gruppsamtal och fokusgrupper som metod för materialinsamling (Wibeck 2000:124) talar hellre om överförbarhet, än den annars inom forskningen vanligare termen, generaliserbarhet. Jag anser att överförbarhet är ett lämpligt begrepp att också använda i denna avhandling. Jag har valt att studera syncentraler på två orter och gör inte anspråk på att kunna uttala mig om alla barn med synnedsättning eller om förhållandena på andra syncentraler eller skolor än de jag har följt. Vad avhandlingen däremot syftar till är att föra upp frågan om hur barn får tillgång till datortekniska hjälpmedel och hur de använder tekniken och vad som kan krävas för att förmedlingsprocessen ska kunna fungera. Jag anser att jag, utifrån mitt material, som enligt mina kriterier för val av deltagare är en totalundersökning av barn med grava synnedsättningar på två syncentraler, kan peka på tendenser och på möjliga förklaringar


Jag finner att det finns en överförbarhet i resultaten dels till andra syncentraler dels till andra organisationsövergripande (re)habiliteringsinstanser.


3.13  Återföring av forskningsresultat


Jag har etablerat nära kontakt med företrädarna på syncentralerna, och jag har stämt av med dem innan jag har skickat ut informationsbrev och instruktioner för dagboksförandet. På ett sätt kan man ju också säga att de kombinerade informationsmötena och gruppsamtalen med föräldrarna har fungerat som en avstämning av undersökningens upplägg då föräldrarna, personalen från syncentralen och jag vid dessa tillfällen gemensamt kom överens om i vilken omfattning barnen skulle kunna tänkas föra dagbok. 


För att återföra resultatet har jag pratat med de barn och föräldrar som deltog i studien. Jag har redovisat huvuddragen i resonemangen och jag har redovisat hur jag har tänkt presentera materialet samt redovisat citaten satta i sitt sammanhang. Jag har fått förtroendet att ta del av hur det har gått för barnen, som nu i flera fall är vuxna. Det har känts angeläget att stämma av med barn och föräldrar så att de har kunnat känna igen de beskrivningar jag gör. De tolkningar jag gör av materialet är dock mina.


Kapitel 4


Syncentraler och förskrivning av datortekniska hjälpmedel 


I vardagen använder personer olika tekniska lösningar för att utföra sysslor och arbeten. Tekniska lösningar kan betraktas som resurser som möjliggör att personer kan utföra aktiviteter för att nå mål och fullgöra olika projekt i livet. Det gäller också för personer med funktionsnedsättning. Tillgång till hjälpmedel kan därför ses som en grundläggande förutsättning för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv, och på lika villkor kunna delta i samhällslivet. 


Hjälpmedel betraktas som en del av hälso- och sjukvårdens samlade vård, habiliterande och rehabiliterande insatser. Hjälpmedel utgör en del av den helhetsbedömning utifrån den enskildes behov som görs, och betraktas som en stödprocess i den samlade vårdkedjan (Blomquist & Nicolaou 2007: 8,11). Ett hjälpmedels uppgift är bland annat att kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga, att förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt att förebygga eventuellt framtida förluster av sådana (Blomquist & Nicolaou 2007:25).


4.1 Förskrivning av hjälpmedel från olika utgångspunkter


Förskrivningen av tekniska hjälpmedel omgärdas av lagar, förordningar och föreskrifter som bland annat reglerar vem som är berättigad till ett tekniskt hjälpmedel, vem som har rätt att förskriva och vilka hjälpmedel som kan komma ifråga. I denna avhandling studeras datortekniska hjälpmedel för barn med grava synnedsättningar och det är landstingen som ansvarar för att tillhandahålla dessa hjälpmedel. Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 är en ramlag som utgör grunden för förskrivning av hjälpmedel, och där anges bland annat att hjälpmedel ska tillhandahållas. Detta ramverk (SFS 1982:763 § 3b) kompletteras med landstingens lokala hjälpmedelspolicies. I dessa stipuleras riktlinjer för den förskrivning som sker inom det berörda landstinget, till exempel vad som gäller för barn, vad som avses med dubbelutrustning av hjälpmedel och hur detta betraktas, och vidare att hjälpmedel inte förskrivs för fritidsverksamhet. Den viljeinriktning som landstingets hjälpmedelspolicy innebär tolkas på respektive syncentral (där den praktiska tillämpningen sker) i förskrivningsanvisningar. Inom vilken organisation förskrivningen sker beror också på inom vilken sfär av vardagslivet hjälpmedlen ska användas. Det görs således åtskillnad mellan om teknisk utrustning ska användas i hemmet eller som ett arbetstekniskt hjälpmedel. Syncentralerna förskriver hjälpmedel för användning i hemmet.
 Förskrivningen av datortekniska hjälpmedel för barn med grava synnedsättningar handlar mycket om att hjälpmedlen ska användas i skolan. Här nedan tar jag först upp det som kan anses vara av generell betydelse för hur förskrivning av hjälpmedel regleras. Därefter går jag mer specifikt in på det som rör hjälpmedel i skolan.


Fyra lagar utgör grunden för hjälpmedelsförskrivningen. Förutom Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är andra viktiga lagar: Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531)
, Lag om medicintekniska produkter (SFS 1993:584)
 samt Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091).


Förutom lagar finns även viktiga föreskrifter till exempel från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. En föreskrift från Socialstyrelsen är Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) vilken behandlar hantering och förskrivning av hjälpmedel, och som således talar om viket ansvar förskrivarna har jämte vilket ansvar vårdgivarna har att hantera produkterna. Läkemedelsverkets föreskrift Medicintekniska produkter (LVFS 2003:11) behandlar bland annat specialanpassade produkter.


Förskrivning av hjälpmedel föregås av att en bedömning av behov av insatser har gjorts. Behovsbedömningen är också en del av den allmänna habiliterande eller rehabiliterande processen, och därför sägs ibland att själva förskrivningsprocessen
 börjar först efter det att en bedömning som påvisar ett hjälpmedelsbehov har gjorts (Blomquist & Nicolaou 2007:27). För att belysa hela den kedja som förskrivningsprocessen utgör inkluderar jag här dock även behovsbedömningen i den kortfattade presentation av förskrivningens generella stadier som här görs.
 Ulla-Britt Blomquist och Ingegärd Nicolaou (2007) redogör för olika steg i en förskrivning. Dessa är: Bedöma behov av insatser, prova ut, anpassa (eventuellt specialanpassa) och välja specifik produkt, instruera, träna och informera samt att följa upp och utvärdera funktion och nytta (Blomquist & Nicolaou 2007:27). Denna så kallade huvudprocess kompletteras med stödprocesser, bland andra upphandling, leverans, montering och installation samt utrangering (Blomquist & Nicolaou 2007:24). 


Förskrivningsprocessen bottnar i ett individuellt och kompensatoriskt perspektiv vilket innebär att behov av hjälpmedel definieras och utvärderas av andra än brukaren själv. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, §3b) ska behovsbedömningarna ske i samråd med patienten. I kontrast till när en person köper en teknisk utrustning i en vanlig affär sker det dock i förskrivningen en värdering och behovsbedömning som involverar insatser av professionellt verksamma som enligt givna regler bedömer en individs behov. 


För barn i skolåldern finns ett delat ansvar för hjälpmedel mellan kommuner och landsting. Landtingen har, enligt den tidigare nämnda Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), ett ansvar att förskriva hjälpmedel som även inkluderar personliga hjälpmedel som möjliggör att barn ska kunna gå i skolan. Kommunen ansvarar, enligt Skollagen (SFS 1985:1100) för att pedagogiska hjälpmedel samt läromedel görs tillgängliga för alla barn. 


I en rapport från Hjälpmedelsinstitutet (2008a) påtalas att konflikter kan uppstå med avseende på gränsdragningar mellan vilken instans som ska bekosta och ansvara för vilka hjälpmedel. Enligt denna rapport (Hjälpmedelsinstitutet (2008a:24) orsakar bland annat datortillbehör för elever med synnedsättning diskussioner mellan kring vems kostnadsansvar detta anses vara.


När barn i skolan till exempel har flera funktionsnedsättningar tillika med CVI 
 (hjärnsynskada) är det vanligare att landsting och kommuner är oense om vem som har kostnadsansvaret än när det gäller barn som enbart har en funktionsnedsättning (Hjälpmedelsinstitutet (2008a:25). Jag kommer att längre fram i avhandlingen återkomma till de problem som kan uppstå kring hjälpmedlet i skolan. Här ska enbart nämnas att datorn och datorprogram är hjälpmedel som medför stor oenighet vad gäller kostnadsansvar, mycket beroende på att datorn anses ha många syften. Datorn upplevs alltså som en naturlig del av undervisningen samtidigt som det finns många programvaror som både kan anses vara kompensatoriska och pedagogiska (Hjälpmedelsinstitutet (2008a:43). Sammantaget gör detta att just dator och datorprogram ofta får en komplicerad roll vad gäller förskrivning av sådana hjälpmedel. I flera landsting är det inte längre möjligt att förskriva datorer (Hjälpmedelsinstitutet (2008a:43). Mitt undersökningsmaterial visar dock på att själva förskrivningen för barn med grav synnedsättning (som inte har ytterligare funktionsnedsättningar som kunde inverka på förskrivningsansvaret) fungerar utan några gränsdragningsproblem kring vems kostnadsansvar förskrivningen är. I materialet är det syncentralerna som tar ansvaret för denna förskrivning. Barnen dubbelutrustas ofta och syncentralerna arbetar efter en långsiktig strategi vad gäller förskrivningen och därmed barnens gradvisa ökning av tillgången till datortekniska hjälpmedel. 


4.2 Syncentralernas uppdrag: att bistå individen att klara sin vardag


Syncentraler ansvarar för att personer med olika former av synnedsättning får hjälp att klara sin vardag. Här ingår så kallad ADL-träning
 som bland annat syftar till att personen ska kunna klara av att sköta hem och hushåll och utföra aktiviteter som att läsa tidning, sköta räkningar, handla och laga mat. Den behandlare som har ansvaret för personer med grav synnedsättning ansvar även för orienterings- och förflyttningsövningar, så att personen kan lära sig att orientera sig både sin närmiljö omkring hemmet samt att till exempel hitta till och från skola, arbete och fritidsaktiviteter. Personalen på syncentralen arbetar med personer i hela åldersspannet. Det innebär att alla åldrar, från små barn till äldre personer, förekommer som patienter. Äldre personer utgör dock, som tidigare nämnts, den största andelen. Denna andel ökar också med det generellt växande antalet äldre i landet. Patienterna på syncentralen varierar, förutom med avseende åldern även vad gäller sjukdomar och symptom. De skiljer sig självfallet också åt i personlighet, behov och vilja till att acceptera sina synförändringar och inställningen till hur livet med synnedsättning kan te sig. (Re)habilitering sker över tid. Barn med grav synnedsättning kommer att ha, mer eller mindre omfattande, kontakt med syncentralerna i hela sitt liv vilket medför att personalen och personerna ofta får en långvarig kontakt med varandra.
 Intensiteten, djupet och längden i kontakterna skiftar beroende på patientens ålder och på vilken form av synfel patienten har. 


Personalen på syncentralerna arbetar i team. Teamet består av företrädare för olika yrkeskategorier, och kan till exempel utgöras av olika sammansättningar av optiker, arbetsterapeuter, synpedagoger, anpassningslärare,
 datatekniker, kuratorer och sekreterare. På stora syncentraler görs en åtskillnad med avseende på barn, vuxna och äldre (i en del fall finns även kategorin ”äldre, äldre” patienter). På mindre syncentraler finns inte resurser för en sådan uppdelning utan där arbetar de professionella med hela ålderskedjan på patienter.


På syncentralerna får patienterna också tillgång till hjälpmedel som de kan behöva för att underlätta sin dagliga livsföring. Personernas eventuella behov av hjälpmedel och träning utreds och via behovsbedömningar kommer de professionellt verksamma och patienten gemensamt fram till om ett speciellt hjälpmedel ska provas ut. Personer med synnedsättning kan få tillgång till olika typer av hjälpmedel, bland annat förstoringshjälpmedel, orienteringshjälpmedel (som vita käppar
), punktklockor, fickminne
, punktskriftsmaskin
, förstorade TV-system (så kallad CCTV
), Daisyspelare
, scanners och datortekniska hjälpmedel. 


Olika typer av hjälpmedel förskrivs av olika professionellt verksamma på syncentralerna. Optiker förskriver optik, och synpedagoger och anpassningslärare förskriver hjälpmedel för sina respektive patientgrupper. 


En helhetssyn på människan i hennes vardag 


Syncentralerna hör till landstingen och av hävd har de organisatoriskt sorterat under ögonklinikerna på sjukhusen. Under början av 2000-talet ifrågasattes dock om ögonsjukvården var den bästa organisatoriska tillhörigheten och detta resulterade i att många syncentraler organisatoriskt kom att flyttas från ögonklinikerna till andra enheter. Av undersökningsmaterialet framgår att det finns delade uppfattningar kring den mest lämpliga organisatoriska hemvisten för syncentralerna. Vid samtal med anpassningslärarna på de i studien ingående syncentralerna hävdades till exempel att det skulle vara mer naturligt för syncentralerna, givet deras (re)habilterande uppdrag att vara knutna till andra (re)habiliterande verksamheter. Andra menade att det tvärtom var önskvärt att syncentralerna tillhörde ögonkliniken då det var där den medicinska expertisen fanns (intervju med pensionerad synpedagog (2000-05-04). 


Syncentralens uppgift är att (re)habilitera personer med synnedsättning, som har blivit remitterade till syncentralen från ögonläkare
. På ögonkliniken undersöks och behandlas sjukdomar som rör ögon och synsystem. En viktig del av syncentralernas arbete handlar om att träna personens befintliga synförmåga. Synresterna kan vara mer eller mindre stora och ta sig olika uttryck, men det är enbart ca 5 % av personer med synnedsättning som är blinda. Insikten kring och kännedomen om vikten av att träna den befintliga synförmågan var också ett motiv för syncentralernas framväxt (Fellenius 1999:14). 


Den individinriktade medicinska modellen är med hänsyn taget till detta förhållande en tydlig utgångspunkt för syncentralens verksamhet. Men syncentralens uppdrag vilar, i sin helhetsorienterade ambition, dessutom på en annan värdegrund. Syncentralernas (re)habiliterande uppdrag gör att deras fokus ligger på hela människan och hennes strävan att bemästra sin vardag. Utgångspunkten för syncentralens (re)habiliterings-verksamhet är att skapa en relation vilken byggs upp genom att inspirera, att visa på möjligheter, lösningar och tänkbara vägar (samtal med anpassningslärare Andrea). Syncentralerna följer människan i hela hennes vardag utifrån ett helhetsperspektiv på människan och betraktar alltså inte personen enbart som en patient med en viss diagnos.
 I studien framkommer att de skilda utgångspunkterna för verksamheten medför slitningar och skapar diskrepanser mellan organisationens krav på genomströmning och effektivitet så som framgår av målen för dess organisationsprojekt och den enskilde individens ambition att i sitt arbete (individprojekt) se till personens hela vardagsliv. 


4.3  Förskrivning av datortekniska hjälpmedel 


På de två syncentralerna som ingår i studien etablerades förskrivning av datorer under tidigare delen 1990-talet. I början förekom inte så många sådana förskrivningar, men det skedde en snabb utveckling fram till början av 2000-talet när studiens material samlades in. 


En av syncentralerna (som i denna studie kallas den andra syncentralen) i undersökningen var mycket tidig med att förskriva datortekniska hjälpmedel. Anpassningsläraren på denna syncentral var personligen intresserad av de möjligheter som datorn kunde erbjuda för personer med synnedsättning. Hon medverkade i olika projekt
 och arbetade för att bidra till att driva utvecklingen och syncentralernas kompetens framåt. Den syncentral (som i denna studie kallas den ena syncentralen) var betydligt mer avvaktande och senare att etablera och befästa förskrivningen av datortekniska hjälpmedel.
 Denna situation levde kvar vid början av undersökningens genomförande såtillvida att en av syncentralerna drev på utvecklingen. Under tiden för undersökningens genomförande kom dock även den syncentral (som här kallas den ena) att arbeta mycket med datortekniska hjälpmedel. Detta berodde mycket på de två datateknikernas samarbete och samarbetsprojekt. Samarbetet mellan de yrkesverksamma som, på de två syncentralerna, arbetade med denna typ av förskrivningsfrågor var vid undersökningens genomförande omfattande.


Den ökande förskrivningen av datortekniska hjälpmedel ökade också behovet av nya kunskaper och datateknisk kompetens inom syncentralerna. Av undersökningsmaterialet framgår att vissa syncentraler i landet bedömde att det var lämpligast att ha en datatekniker inom den egna verksamheten, medan andra syncentraler istället valde att vid behov köpa in datorteknisk hjälp utifrån. Anpassningslärarna på de båda syncentralerna var av uppfattningen att det inte räckte med att enbart ha samarbete med en firma på stan. En av dem säger så här: 

”de vet inte hur sådana här apparater [de speciella anpassningar som behövs – min kommentar], hur de fungerar tillsammans …” (intervju med anpassningslärare Antonia 2000-05-18). 

Helhetslösningar eftersträvades av de två undersökta syncentralerna och detta medförde att det krävdes stor kunskap kring hur olika anpassningar fungerade tillsammans. Anpassningslärarna på de båda syncentralerna i studien var övertygade om att det var bäst för såväl patienterna som för syncentralen om datatekniker kunde arbeta inom syncentralen. För anpassningslärarnas del var det väsentligt att den person som skulle arbeta med de datortekniska lösningarna inte enbart skulle besitta generell kunskap om datorer utan också ha kunskap i hur de många tänkbara anpassningarna var kompatibla, och vilka anpassningar som var lämpliga utifrån olika behov och förutsättningar. Det var dessutom viktigt att det, hos datateknikerna skulle finnas en förståelse för vilka speciella förutsättningar som till exempel en grav synnedsättning medförde vad avser upplägg och innehåll av undervisningen tillika av behov av service, råd och stöd.  


Att enbart förskriva anpassningarna eller ”hela paketet”

Datorer kan både betraktas som ett hjälpmedel och som en konventionell teknik och återfinns således såväl inom förskrivningen som på den öppna marknaden. Denna dubbla tillhörighet medför att bedömningen av huruvida en dator ska anses vara ett hjälpmedel (som kan förskrivas) eller betraktas som en konventionell teknik som så gott som alla medborgare förväntas ha tillgång till (och som därmed inte förskrivs) blir intrikat. Olika landsting gör olika bedömningar vad avser detta. Förskrivningsprocessen är således inte entydig och förskrivningen av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning varierar mellan olika landsting (Hjälpmedelsinstitutet 2008a).


Även inom samma landsting kan reglerna tolkas olika. Vid undersökningens genomförande framkom att en gemensam hjälpmedelspolicy för landstinget hade utarbetats och att det fanns snarlika regler för förskrivning på de båda syncentralerna, men att dessa regler i praktiken tolkades olika. På den ena syncentralen fick en person med synsvaghet själv stå för själva datorn, medan syncentralen stod för anpassningarna. På den andra syncentralen tolkades reglerna dock så att om personen ifråga bättre kunde klara sin vardag med hjälp av de förslagna datortekniska hjälpmedlen, så stod syncentralen för hela utrustningen, oavsett om personen hade en grav synnedsättning eller tillhörde gruppen synsvaga (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-16). Vad gäller personer med grava synnedsättningar gällde dock samma regler på de båda undersökta syncentralerna, det vill säga att syncentralen stod för såväl dator som anpassningar. På andra syncentraler i Sverige var detta dock inte fallet, utan där förskrevs enbart själva anpassningarna, vilket innebar att individen själv fick stå för själva datorn. Patienter på landets syncentraler får således olika möjligheter till hjälpmedelsförskrivning beroende dels på var i landet, dels inom vilken del av respektive landsting, de bor. 


Anledningen till att de två syncentraler som ingår i undersökningen gav patienterna hela paketet var bedömningen att det dels ansågs vara självklart att själva datorn skulle anses tillhöra hjälpmedlet om personen i fråga hade en grav synnedsättning. Dels grundades bedömningen på att det kontinuerligt sker en utveckling vad avser hjälpmedelsprogrammen. Syncentralerna ansåg därför att det inte var säkert att patienten hade en dator hemma med tillräcklig kapacitet att kunna hantera de olika hjälpmedelsprogrammen. Datateknikerna på de två syncentralerna menade att det både blev mer lätthanterligt och billigare för syncentralen att stå för hela utrustningen än att lägga ner tid på att försöka anpassa patienternas egna datorer till de tilltänkta anpassningarna. Datateknikerna resonerande så att om syncentralen köper in en dator med hög kapacitet kan de på det sättet ”spara rätt mycket tid i nästa skede” (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15), då kostsamma uppdateringar av datorer på detta sätt kunde undvikas.


4.4  Behov av planering och framförhållning

Datortekniska hjälpmedel för personer med grav synnedsättning är dyra
 och under studiens gång var budgetrestriktioner en källa till ständiga diskussioner på syncentralerna. Brist på resurser medförde köer och väntelistor för patienterna. En anpassningslärare (intervju med Antonia 2000-05-18) menar att det, vad gäller vuxna patienter, i och för sig kanske är sällan som syncentralen sade nej på en förfrågan om att få hjälpmedel förskrivet. Hon menade dock att syncentralen behövde minst tre månaders framförhållning för att till exempel kunna göra behovsbedömningar och utprovningar. Dessutom kunde det förhålla sig så att det inte fanns pengar i det aktuella årets budget och att syncentralerna därför behövde upprätta väntelistor tills nästföljande år. Anpassningsläraren upplevde att patienterna hade liten förståelse för detta . 


Vad gäller barn i skolåldern fanns dock helt andra möjligheter för långsiktig planering. Syncentralen visste när barnen skulle byta år i skolan och vad detta medförde i form av behov av uppgraderade eller nya utrustningar med högre prestanda. I och med att syncentralens personal kunde planera för dessa förändringar i god tid, kunde de också i god tid budgetera för kommande utgifter (intervju med anpassningslärare Antonia 2000-05-18).


Vid förskrivning styr bland annat den enskildes behov och förmåga vilket hjälpmedel han eller hon kan tänkas använda. Vad gäller barn utgör också åldern en väsentlig faktor. De två syncentraler som ingår i undersökningen brukade introducera datortekniska hjälpmedel när barnen började skolan. När barnen är yngre brukar det gå bra utan förstoringshjälpmedel eller datorer (intervju med synpedagog 2002-10-08). När barnen börjar skolan används först relativt stora bokstäver, för de läser inte heller så omfångsrika textmassor. Högre upp i skolåldern läser barnen större textmängder som även är tryckta med mindre textstorlek. Enligt synpedagogen medförde detta att skolbarn därför gradvis har ett ökande behov av datortekniska hjälpmedel. Studien visar att barn i förskoleåldern på de två syncentralerna generellt inte ansågs ha behov av datortekniska hjälpmedel, men att datortekniska hjälpmedel introducerades efterhand i samband med att barnens skolstart.
 


Behovsbedömning, utprovning och ordination


På de två syncentraler jag studerade hade anpassningslärarna ansvaret för personer med grav synnedsättning. Själva utprovningen av vilken typ och modell av hjälpmedel som kunde vara lämpligast i respektive fall skedde dock, förutom med patienten själv, i nära samråd med datateknikern.
 Anpassningslärarna hade alltså förskrivningsrätten men behövde hjälp av datateknikerna då de egna specifika datortekniska kunskaperna inte räckte till för att, utifrån personens nedsättning och upplevda behov, identifiera vilken specifik produkt som bäst svarade mot personens behov.
 


Anpassningsläraren på den ena syncentralen menar att anställningen av datatekniker föranledde stora diskussioner på syncentralen då det, trots ett uttalat behov ändå fanns en rädsla för:


 ”att det skulle komma en datatekniker som skulle komma och säga att det här och det här ska den här patienten ha …” (intervju med anpassningslärare Antonia 2000-05-18).


Med ökat antal förskrivningar av datortekniska hjälpmedel fick syncentralerna behov av datatekniker. Den tekniska utvecklingen och det arbete som behövde göras för att ha uppdaterade kunskaper gjorde att anpassningslärarna fann det svårt att både hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen och samtidigt förkovra sig och hålla sig uppdaterade inom sina andra ansvarområden. Sammantaget ledde detta fram till att samarbete etablerades mellan anpassningslärarna och datateknikerna, som över tid befäste datateknikernas ställning och gjorde att de fick ett allt större inflytande över val av produkt och sammansättningar av sådana. Vid undersökningens genomförande hade anpassningslärarna ansvaret för förskrivningen, och genom samarbetet ökades deras kunskaper och därmed deras möjligheter att genomföra förskrivningar baserade på uppdaterad kunskap. En av datateknikerna uttryckte vid en gemensam intervju med de båda datateknikerna (intervju med datateknikerna 2002-10-14) att han upplevde att det fanns ett visst mått av ”prestige” i att ha förskrivningsrätten, men att var bra om de båda yrkesgrupperna (anpassningslärare respektive datatekniker) samarbetade eftersom de i sin verksamhet kunskapsmässigt kompletterade varandra.


Datateknikerna menar i intervjuer att det även för deras del som professionella datatekniker kan vara svårt att hänga med i utvecklingen av hjälpmedelsprogrammen. Datateknikerna säger att programmen ofta är gjorda i relativt små serier vilket bland annat resulterar i en eftersläpning i förhållande till den allmänna systemutvecklingen. Enligt datateknikerna försöker hjälpmedelsföretagen att hålla sig uppdaterade, men att kombinationen av små serier och små leverantörer gör att konflikter mellan programmens olika miljöer ofta uppstår (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15). 


Han berättade också att det är viktigt att förstå att det är en väsentlig skillnad mellan att arbeta med hjälpmedelsprogram och anpassningar och att arbeta med standardprogram (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15). Syncentralernas datatekniker var väl förtrogna med arbetet med datorer, men när de själva skulle börja sin anställning på syncentralen förorsakade anpassningarna omställningsproblem. En av datateknikerna berättar bland annat att det tog lång tid innan de själva förstod hur hjälpmedelsprogrammen och anpassningarna fungerade och vilka som var kompatibla. En av datateknikerna säger bland annat:


 ”Och sen innan så insåg man väl inte hur pass komplext och konfliktfyllt det var det här. Med de här hjälpprogrammen mot datorer, hur pass [mycket - min kommentar] trubbel de kan orsaka.” (intervju med Douglas 2000-05-15).


Köp och leverans


När ordinationen av de datortekniska produkterna godkänts köper datateknikern in produkterna. Även i denna fas av förskrivningen är det viktigt med framförhållning. En utrustning till en person med grav synnedsättning kan ju bestå av många olika delar, och dessa delar kanske måste köpas hos olika hjälpmedelsfirmor. Vissa av hjälpmedelsfirmorna säljer punktskrivare, andra koncentrerar sig på punktbrädor. Syncentralerna hade upparbetat kontakter med vissa hjälpmedelsföretag.
 Av materialet framgår att personalen på syncentralerna hade en klar uppfattning om vilka firmor de ansåg vara bäst på olika specifika produkter, tillika gav bäst service och support.
 Datateknikerna måste bedöma om de ingående delarna i det förskrivna paketet var kompatibla. Själva datorn köpte syncentralen från en vanlig datorfirma, men hjälpmedelsprogrammen och de specifika utrustningarna köptes däremot av specialiserade och godkända, företag. En datatekniker säger till exempel så här angående framförhållningen:


”… Ja det gäller ju att ha en viss framförhållning där så att man köper hem både dator och hjälpprogram ett tag i förväg. Och så ligger det på hyllan en liten stund men så att när det väl är dags att man då har grejerna hemma. Sen om allt går bra så kan det gå rätt fort.” (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15).


När utrustningen levererats till syncentralen, och efter det att brukaren (om det rörde sig om en nyanvändare) provkört utrustningen på syncentralen några gånger, var det dags för brukaren att få hem sin utrustning. Datateknikern från syncentralen kom då hem till personen (eller till skolan om det gäller skolutrustning) och installerade och provkörde utrustningen. Vid det tillfället kunde också brukaren passa på att ställa frågor. Först när brukaren hade hunnit bekanta sig med de vanliga programmen brukade datateknikerna installera Internet och e-post (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-16). 


Utbildning och service 

Förskrivningsprocessen av datortekniska hjälpmedel innefattar också att personalen ska ge instruktioner och utbildning för att möjliggöra för individen ifråga att lära sig att hantera sina hjälpmedel. Därför ges grundutbildning på hjälpmedlet i syncentralernas regi. Såväl datateknikerna som anpassningsläraren på en av syncentralerna talar om vikten av att syncentralens ledning förstår att förskrivning av datortekniska hjälpmedel är en komplex process som sker över en lång tidsperiod. På många sätt skiljer den sig från förskrivningsprocessen för andra hjälpmedel i syncentralernas arsenal. En av datateknikerna (intervju datatekniker Dennis 2000-05-16) exemplifierar skillnaden i förskrivning genom att jämföra optikerns arbete med glasögonen och bågar med det arbete som måste göras för att datortekniska hjälpmedel ska fungera. Optikers arbete är en mycket kortare process även om det krävs stor precision och yrkeskunnande för att få glas och bågar att passa och att bäraren också måste öva på att till exempel läsa på ett visst sätt med glasögonen. Att möjliggöra att ta datortekniska hjälpmedel i bruk kräver dock än större utbildningsinsatser. I materialet framkommer att den berörda personalen anser att datorn med sina anpassningar inte kan betraktas som ett hjälpmedel förrän personen ifråga helt och fullt kan handskas både med själva datorn och med anpassningarna. Detta kräver tid och ekonomiska resurser, vilka bägge är knappa tillgångar på syncentralen.


Trots syncentralens övergripande ambition att arbeta utifrån ett helhetsorienterat synsätt finns det olika förståelse för vikten av utbildning och service. En källa till missförstånd ligger i att det finns en sorts vardagskunskap kring hur seende lär sig att använda datorer och hur detta görs av personer med grava synnedsättningar. En av datateknikerna diskuterar den stora skillnaden mellan att lära sig lite allmänt om datorer och att verkligen lära sig hjälpmedelsprogrammen. Han beskriver hur det var när han och hans kollega började arbeta med de datortekniska hjälpmedlen. Han säger:


 ”Ja, köra huvudet i väggen ja. Och börja om. Ja det var ju det som var problematiskt. Man trodde ju liksom inte, det är ju så långt ifrån verkligheten så att säga, det är inget man ser i vardagen de här synhjälpmedlen… Det var ju så udda om man säger. Så det är ju det liksom. Själva datorerna och programvarorna, ja standardprogramvarorna och sådant, det är ju inga problem för oss. Utan… Det är de här hjälpmedlen, punktdisplay och talsynteser. Det var ju där det körde ihop sig i början då.” (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-16). 


Själva grundtekniken var de således redan väl förtrogna med men hjälpmedelsprogrammen och anpassningarna behövde datateknikerna arbeta mycket med för att lära sig hantera. En av datateknikerna kommenterade i en intervju att de själva till exempel använder datorns mus och inte kortkommandon när de arbetar, medan barn med synnedsättning lär sig hantera datorns program via kortkommandon (intervju datatekniker Dennis 2000-05-16). Den ene datateknikern berättar att de enklare programmen (som till exempel förstoringsprogram)
 oftast inte ställer till med så mycket problem, men att det kan vara större problem med skärmläsningsprogram
, talsynteser
 eller punktdisplayer
. Han säger att ”Då vill det gärna krångla sig”, och han menar att det är viktigt att ha goda kontakter med hjälpmedelsföretagen för att få support från dem (datatekniker med Douglas 2000-05-15). Även enkla program måste ju användas på rätt sätt och förstås för att kunna användas i sin fulla kapacitet. Den andra datateknikern säger:


  ”Ja och om man ska ha ett förstoringsprogram så, ja själva programmet i sig som förstorar är ju jättebra men du måste ju kunna använda programmet också. Det är ju liksom mängder av funktioner som man kan använda i ett sådant program.” (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-16).  


Utrustningen kommer således inte till nytta förrän den används, och därför skulle utbildningen av de presumtiva användarna kunna betraktas som en fundamental del i förskrivningsprocessen. Frågan om utbildning på tekniken och hur brukarna lär sig att handha den tekniska utrustningen beskrevs av en av datateknikerna som ”flaskhalsen” (intervju med Dennis 2000-05-16). Enligt en av anpassningslärarna hinns det inte med i den utsträckning som personalen skulle önska (intervju med Antonia 2000-05-18). 


Datateknikernas ambition är att ha brukarens bästa för ögonen, och att stegvis och i sekvenser introducera nya svårighetsgrader och finesser med hjälpmedlen. Denna arbetsgång, snarare än att betrakta brukaren som en pusselbit som ska passa in i syncentralens interna schemaläggning och planering, illustrerar syncentralens ambition att se människan som en helhet. Detta märktes inte minst på de förändringar som datateknikerna, under undersökningens genomförande, företog med avseende på introduceringen av datortekniska hjälpmedel till brukarna. Vid installationer av datorteknisk utrustning märkte datateknikerna att informationen de gav till brukarna tenderade att bli för omfattande för att ges vid endast ett tillfälle. Därför förändrade de efterhand sitt arbetssätt och spred ut informationen på fler tillfällen (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15). 


En anpassningslärare (intervju med Antonia 2000-05-18) menade att situationen med bristande möjlighet att erbjuda adekvat utbildning inte alls kändes tillfredsställande. Det fanns en påtaglig otillfredsställelse bland personalen över att de inte kunde erbjuda mer och bättre utbildning. Frustrationen över de prioriteringar de tvingades att göra mellan att installera anpassningar hos nya användare eller att ge service till de användare som redan tidigare fått hjälpmedel, framstår i mitt material som markant. 


Uppföljning


Själva förskrivningen av hjälpmedlet ska avslutas med en uppföljning för att utvärdera datorhjälpmedlets ändamålsenlighet. Sådan uppföljning tycks dock inte ske med någon regelbundenhet. En av anpassningslärare säger:


”Jag ringer och kollar och så efter ett tag när de har fått sin utrustning. Och om de [patienten – min kommentar] ringer i andra sammanhang så kan jag fråga om hur det går. Och fungerar det inte så då får jag ju reda på det. ” (intervju med Antonia 2000-05-18). 


Datateknikerna upplever sig trängda mellan att göra nyinstallationer och att erbjuda utbildning och därför att ärendena måste prioriteras. Datateknikerna måste ta ställning till om de personer som redan fått en dator och som råkat ut för ett problem ska gå före den person som står i tur för att få en dator installerad. 


 ”Ja det är ju en prioritering som man själv väljer alltså. Ja vilka är mest akut. Och vad är det för problem som man har fått. Kan de fortfarande använda datorn liksom, är det bara någon inställning som blir lite omständlig för dem som man kan göra. Eller är det akut att de står still med datorn. Det är ju lite så vi prioriterar. Eller använder de ofta datorn själva eller är det liksom att de använder datorn någon gång i veckan. Då kanske det inte är någon panik. Då är det bättre att ta någon som använder datorn varje dag som har fått problem kanske med en inställning som gör att det går mycket långsammare för dem.” (intervju med Dennis 2000-05-16). 


De prioriteringar som måste göras för att lösa dylika konflikter föreföll avgöras av datateknikernas sunda förnuft snarare än i enlighet med någon fastställd åtgärdsplan. På den ena syncentralen föreföll anpassningsläraren göra en första prioritering till datateknikern. På den andra var det däremot datateknikern som på egen hand tar prioriteringsbesluten. På frågan kring hur mycket utbildningstid brukarna får svarade en av datateknikerna: 


”Ja, det är olika, men man försöker ju lägga i alla fall några timmar när vi installerar det då. Och sen så försöker vi följa upp sen efter ett tag… Men man hinner ju inte med. För det är ju nya användare hela tiden. Så är det ju support med de gamla som har fått och som har fått problem.” (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-16).


Datateknikern menade att den största delen av deras tid går åt att åka till användarna och installera ny utrustning, men han menar att bägge datateknikerna också önskar att de kunde få tid till att sitta ner och fundera på hur de ska lära ut och finna system för detta (intervju med Dennis 2000-05-16). Ett mer genomarbetat system skulle innebära att datateknikerna i större utsträckning skulle kunna avlasta varandra. För att detta ska kunna ske på ett bra sätt förutsätts att det finns manualer och fastställda rutiner som de kan följa för att veta exakt vad den eller den brukaren har fått för information, och var någonstans i utbildningskedjan brukaren ligger. Ett sådant system skulle också innebära förbättringar för användaren, menar en av datateknikerna. De två datateknikerna säger i en gemensam intervju (2002-10-14) att de gärna såg att syncentralerna styrde upp verksamheten samtidigt som flexibiliteten behålls. Under materialinsamlingen initierade datateknikerna och anpassningslärarna en uppstramning av ansvarsåtagandena mellan syncentralen, skolan och brukarna. En översyn gjordes också avseende den utrustning som barnen bär med sig mellan skolan och hemmet. Datateknikerna ville etablera skrivna regler och avtal om ansvarsfördelning rörande att det är skolan som har ansvaret för den datortekniska utrustningen när den är i skolan och det är föräldrar och barn som ansvarar för utrustningen när den förvaras i hemmet. Datateknikern berättar att de har börjat skriva in i dokumenten
 att brukaren ansvarar för apparaterna och att det är upp till denne (eller föräldrarna i barnens fall) att se över och, i förekommande fall, uppdatera familjens hemförsäkring. Datateknikerna menar att det bra att reglerna kring vilka åtaganden mellan organisationerna som gäller är klargjorda redan innan hjälpmedlen levererats, så att ingen behöver fundera över ansvarsfördelningen efter det att någonting har gått sönder eller blivit stulet. Datateknikern menar att det tidigare inträffat att en brukare tappat datorn och att det då inte riktigt varit tydligt vem som egentligen skulle ansvara för vad (intervju med datateknikerna 2002-10-14). Detsamma gäller för programvarorna. En av datateknikerna berättar att de har varit med om att programvaror försvunnit, att brukarna inte hittar dem när datateknikerna behöver dem för att gå in och justera och ändra program och inställningar i datorn, eller när datorn och programvarorna ska returneras till syncentralerna. Därför, menar datateknikerna, är bättre att det finns tydliga avtal mellan syncentralen och brukarna så att man vet vem som ansvarar för vad. Datateknikerna har också beslutat att förvara alla datatillbehör och installationsdisketter på syncentralen. Den ene datateknikern menar att de har fått reaktioner från en del brukare som gärna vill ha allting hemma hos sig, men att andra anser att det är bra om sådana saker förvaras på syncentralen (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15).


Ekonomin påverkar syncentralernas möjligheter att erbjuda utbildning till sina brukare. Detta får konsekvenser för resultatet och datateknikern säger:


 ”Och det blir ju vad det blir…Så det är det liksom. Med tiden. Det är det som de inte inser ledningen på syncentralen. Att det kräver så mycket tid att utrusta alla. Det är inte bara att ge dem grejerna och så får de tuta och köra. Utan det är det här andra [utbildning, teknisk support och service – min kommentar] och ge dem kvalité också.” (intervju med datatekniker Douglas 2000-05-15).

När brukarna inte får den utbildning de skulle behöva får detta påtagliga konsekvenser för datateknikernas möjligheter att utföra sitt arbete. Brukarnas bristande utbildning, kunskaper och färdigheter kring handhavandet av hjälpmedlen medförde extra arbete för datateknikerna som många gånger behövde göra utryckningar och hjälpa till med sådant som brukarna egentligen själva, enligt datateknikerna, skulle ha kunnat avhjälpa.


4.5  Barn i skolåldern: tillgången till hjälpmedel är god – men utbildningen brister 

På syncentralerna prioriteras skolbarn vad avser tillgång till datortekniska hjälpmedel. Detta innebär att skolbarn utrustas med bra datorer med hög prestanda, som klarar av de många stora och omfattande hjälpmedel och anpassningar som krävs för att hjälpmedlet ska fungera i skolsituationen. Skolbarnen förses först med stationära datorer. Först när skolbarnen börjar byta klassrum från lektion till lektion får de bärbara datorer. Anledningen till detta är att de stationära datorerna ofta är mycket bättre och håller längre, samt att arbetsställningen ofta är bättre vid en stationär dator (intervju med försäljare och tekniker vid ett av hjälpmedelsföretagen 2000-06-19). Skolbarnen byter också datorer med jämna mellanrum. En av anpassningslärarna menar att de byter vartannat eller vart tredje år, beroende på att de nya läromedlen och hjälpmedelsprogrammen kräver bättre och bättre datorer, med högre prestanda (intervju med anpassningslärare Andrea 2004-06-24). De gamla datorerna går då antingen till yngre skolbarn eller till äldre personer som kanske mest använder sin dator till uppgifter som inte behöver lika kraftfulla datorer som de äldre skolbarnen ansågs behöva. 


När syncentralen förskriver hjälpmedel ingår (som konstaterades i avsnitt 4.1) även att utbilda brukaren så att denna kan använda produkten. Detta görs på syncentralerna. Barnen kommer till syncentralen för att träna fingersättning, de testar olika produkter och stort arbete läggs ner på att hitta bästa möjliga lösning för varje enskilt barn. Syncentralen ansvarar för att barnen lär sig använda de specifika hjälpmedelsprogrammen, men utbildningen på de pedagogiska hjälpmedlen är inte syncentralens uppgift. Under materialinsamlingen skedde flera förändringar rörande vilken hjälp det enskilda barnet respektive skolan kunde få från andra instanser än syncentralen. De omläggningar som gjordes av Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) och Specialpedagogiska institutet (SIT) under denna tid medförde problem för syncentralerna. Datateknikerna upplevde bland annat att det fanns en oklar situation om vem som skulle göra vad och hur samordningen mellan insatserna skulle ske. Sammantaget upplevde datateknikerna att de fick en än mer central, men samtidigt mer utsatt, roll än tidigare. Detta innebar att de, när de åkte ut till skolor eller barnens hem i ett ärende rörande teknisk support (syncentralens uppgift) också fick ta hand om och lösa många av de problem som de egentligen tyckte skulle ligga på någon pedagogiskt ansvarig att lösa. Datateknikerna upplevde denna situation som problematisk och detta uttrycktes bland så här i en gemensam intervju med datateknikerna (intervju 2002-10-14): ”Barnen lämnar vi ju lite därhän… när de har fått grejorna”.


Såväl datatekniker som anpassningslärare fann detta olyckligt och otillfredsställande. Detta innebar att syncentralerna utför behovsbedömning och förskrivning av de datortekniska hjälpmedlen, och ansvarar också för teknisk support. De ansvarar också för att brukaren har fått den grundläggande utbildningen på hjälpmedelsprogrammen – men vad gäller arbetet av mer pedagogisk art uppstår det ett glapp. Detta medför att barnen som anses behöva hjälpmedel för att på bästa möjliga sätt klara av sin skolgång, möter ytterligare restriktioner utifrån ett system som inte tagit i beräkningen att de också fullt ut måste lära sig att använda hjälpmedlen. På samma gång som datorn kan sägas möjliggöra, och vidga resurserna, utnyttjas inte hela potentialen då hjälpmedlen inte blir fullt ut brukbara på grund av kunskapsbrister. I och med den omorganisering av Specialpedagogiska institutet som genomfördes under tiden för undersökningen, fick skolorna ett tydligare ansvar för att skaffa sig den kunskap och kompetens som personalen behöver för att skolbarn med synnedsättning skulle kunna få nödvändig hjälp med sina datortekniska hjälpmedel, och för att erbjuda en adekvat skolmiljö. Innan omläggningen var hjälp från Specialpedagogiska institutet knuten till det individuella barnet. Efter omläggningen skulle hjälpen däremot efterfrågas av skolan. Hjälpen gick alltså från att vara individanknuten till att istället riktas till rektorer och lärarlaget. (Intervju med företrädare för dåvarande Specialpedagogiska institutet 2004-03-09). Vid undersökningens genomförande hade dock dessa omläggningar av verksamheten inte riktigt hunnit etableras och såväl anpassningslärarna och datateknikerna upplevde att mycket föll mellan stolarna.


4.6  Avslutning


Hjälpmedel kan betraktas som resurser och de förskrivs för att öka vidga personers möjligheter att leva sitt liv i vardagen. De bidrar till att undanröja hinder och restriktioner. Hur processen praktiskt går till beror på de administrativa och organisatoriska strukturer som råder på de syncentraler där olika professioner arbetar. Enligt ett individinriktat (re)habiliterande perspektiv behöver ibland personer med funktionsnedsättning använda tekniska lösningar för att ersätta eller kompensera en viss kroppsfunktion eller förmåga. Sådana tekniska lösningar kallas hjälpmedel. Ofta behöver hjälpmedel provas ut och anpassas individuellt för att de ska fungera i individens vardag. Många hjälpmedel, som till exempel datorutrustningar, är också dyra. Hjälpmedel görs tillgängliga genom en speciell fördelningsprocess som kallas förskrivningsprocessen. Hjälpmedlet lånas ut till personen ifråga och ska återlämnas när behovet inte finns längre. Förskrivning av tekniska hjälpmedel görs av olika organisationer beroende på vilken form av funktionsnedsättning den berörda personen har, och syncentralerna förskriver hjälpmedel för personer med synnedsättningar. I och med att förskrivning av datortekniska hjälpmedel tillkommit har syncentralens organisationsprojekt vidgats. Detta har inneburit att den tidigare rådande ordningen på syncentralen, om vem som ska göra vad, när och hur, rubbades och kompletterades med en ny ordning där den nya yrkeskategorins (datatekniker) uppgift och befogenhet skulle etableras. Den nya ordningen inom syncentralerna stabiliserades under undersökningens gång. 


En fråga med konsekvenser för syncentralernas ordning rör vem som ska utbilda brukare, lärare och föräldrar så att de datortekniska hjälpmedlen inte bara finns tillgängliga, utan också kan användas på de ställen barnen huvudsakligen vistas under sin vardag: i skolan och i hemmet. Datateknikerna poängterar att det är skillnad mellan att kunna lite allmänt kring datorer och att verkligen kunna använda och förstå sina hjälpmedel. Det krävs alltså kunskap om hur man ska utnyttja datorn för att datorteknisk utrustning för personer med grava synnedsättningar ska bli användbar och fungera som en resurs för den enskilde individen. Det kan konstateras att datortekniska hjälpmedel är mycket mer än själva grundtekniken (datorn). Förskrivningen av datortekniska hjälpmedel för skolbarn fungerar väl vad avser själva tekniken och de är ofta en prioriterad grupp på syncentralerna. Vid undersökningens genomförande fanns dock stora glapp med avseende på utbildning och kunskaper hos såväl barn, föräldrar som skolans personal i fråga om handhavandet av såväl själva datorn som anpassningarna. De två datateknikerna i undersökningen har stegvis fått utökad arbetstid för att kunna arbeta mer med utbildningar.
 


I materialet framkommer att det har skett ett skifte från att de etablerade yrkesgrupperna på syncentralen (anpassningslärare, synpedagoger) som hanterar och förskriver äldre teknik (käppar, klockor och fickminnen) förväntas att, inom den befintliga organisationen, också hantera ny teknik (datortekniska hjälpmedel). I och med komplexiteten hos datortekniken, som i mångt och mycket kräver ingående teknisk kompetens, har det skett en glidning mot att förskrivningen av datortekniska hjälpmedel i allt större utsträckning sker i samråd med datateknikerna. Detta samråd kan i praktiken gå till så att datateknikern, som har kunskapen om tekniken och hur systemen passar ihop, i praktiken avgör vilket system som ska användas. Däremot kan anpassningslärarna ytterst vara den som, efter behovsbedömning, har bestämt att personen ifråga skulle vara betjänt av exempelvis en dator med talsyntes tillika med en punktbräda. Det som en av anpassningslärarna befarade skulle hända (intervju med Antonia 2000-05-18), det vill säga, att en datatekniker skulle komma och ta över förskrivningen har därför, på ett sätt, inträffat. Denna utveckling är förknippad med anpassningslärarens egen kompetens inom det tekniska området samt möjligheterna att samtidigt hålla sig uppdaterade på flera ämnesområden. 


Kapitel 5  


Tekniken tas i bruk i skola och hem


I introduktionen till denna studie finns ett utdrag ur Bosses dagbok och där framkommer att han ofta använder datorn såväl i skolan som i hemmet. Användningen av datorn och de tillhörande tekniska hjälpmedlen framstår i dagboken som okomplicerad och självklar. De barn som ingår i studien förefaller, med något enstaka undantag, också vara införstådda med att använda de datortekniska hjälpmedel de fått via syncentralen. Barnen tycktes närmast förvånade över att jag frågade dem hur det skulle ha varit i skolan om de inte hade haft datorn. Av deras berättelser att döma förefaller de använda datorn i stort sett hela tiden. En pojke berättar att han har lärt sig att använda datorn genom att bland annat öva på kortkommandon på syncentralen, men han har också lärt sig mycket genom att helt enkelt testa sig fram. På frågan om han skulle önska att han kunde mer svarade han: ” Nej. Jag tycker att jag kan tillräckligt” (intervju med Benny 2004-05-04).


Den till synes självklara användningen av datortekniska hjälpmedel är dock resultatet av en lång process. Barnen använder ofta de tekniska hjälpmedel som förskrivits på syncentralen i hemmen. De tillbringar också en stor del av sin vardag i skolan och studien visar att en betydande del av det arbete som görs för att barnen ska kunna ta sina hjälpmedel i bruk äger rum på skoltid. I detta kapitel beskriver jag hur teknikförmedlingen för barn med synnedsättning omsätts i vardaglig praktisk handling i barnens skola och hem. 


5.1 Stödpersoner


De flesta barn med grav synnedsättning har en stödperson i skolan. Stödpersonen är anställd av skolan och kommunen, och har bland annat till uppgift att bistå barnet med att ta del av undervisningen och att få möjlighet att tillgodogöra sig den på lika villkor som andra elever. I skolan är stödpersonerna antingen assistenter eller kompanjonlärare och barnen som ingår i denna undersökning har tillgång till sådana stödpersoner.
 


Det finns en teoretisk, utbildningsrelaterad skillnad mellan de arbetsuppgifter en assistent respektive kompanjonlärare förväntas utföra. För assistenten fanns vid undersökningens genomförande, i princip inga krav på yrkesrelaterad utbildning.
 Assistenten förväntas vara en resurs för barnet i de undervisningssituationer där barnet inte själv kan ta till sig den undervisning som ges. För kompanjonlärare finns däremot krav på pedagogisk grundutbildning, och de har således en lärarutbildning. Kompanjonläraren ska arbeta tillsammans med klass- eller ämneslärarna för att anpassa undervisningsmaterialet så att barnet kan ta del av det. Kompanjonläraren ska också med sin pedagogiska utbildning ge stöd, råd och hjälp till klass- och ämneslärare angående hur de kan anpassa sin undervisning så att barnet kan vara delaktigt i undervisningen. Studiens material visar dock att det ofta inte är någon skillnad i de arbetsuppgifter som assistenterna respektive kompanjonlärarna faktiskt utför. 
 I och med att jag inte finner några konkreta skillnader mellan assistenter respektive kompanjonlärare vad gäller det utförda arbetet behandlar jag dem i denna studie som en gemensam kategori. Jag skriver assistenter/kompanjonlärare eller stödperson i skolan när jag avser arbetsuppgifter som bägge grupperna utför. När det i materialet görs en åtskillnad mellan yrkesgrupperna hänvisar jag specifikt till den berörda yrkeskategorin.


Arbetet med att ta till sig de erbjudna datortekniska hjälpmedlen utförs av barnen själva, medan stödpersonerna i skolan under lektionstid sitter bredvid och ger hjälp och stöd med datorn. Konkret kan det till exempel röra sig om att hjälpa barnet att starta och stänga av datorn, att hitta i och växla mellan dokument samt att spara text. Det kan också handla om att plocka ner sladdar, disketter, USB-minnen och transportera detta tillsammans med datorn till klassrummet där nästa lektion ska vara. Då det också kan uppstå tekniska och programrelaterade problem med själva datorn och anpassningarna så tillbringar assistenten/kompanjonläraren mycket tid med att försöka åtgärda fel och hitta sätt att arbeta smidigt med datorn. I hemmet är det främst barnens föräldrar som fungerar som stödpersoner. De har ingen särskild utbildning utan lär sig om sitt barns förmågor och temperament allteftersom barnet växer, precis som alla andra föräldrar. De stödpersoner som finns i skolan och som bekostas av samhället har en helt avgörande och central roll i förmedlingsprocessen. Därför ges deras roll och deras reflektioner över sin funktion och arbetssituation stort utrymme i detta kapitel. 


5.2  Från katastrof till fungerande hjälpmedel


Generellt började datorerna på allvar introduceras i skolorna i mitten av 1980-talet (Jedeskog 1998). Barn med synnedsättning har använt datortekniska hjälpmedel under lång tid, men det är först under 2000-talet som de har blivit ett hjälpmedel, säger anpassningsläraren på en av syncentralerna vid ett möte (januari 2004) som anordnades med anledning av att en elev med synnedsättning följande termin skulle byta stadium och också byta skola. Barnets mentor på skolan gav uttryck för uppfattningen att datatekniken tidigare i det närmaste varit en katastrof. Kuratorn från syncentralen exemplifierade med att det skett en tyngdpunktsförskjutning med avseende på vilka ämnen som under årens lopp diskuterats på mötena rörande barnets skolsituation. Tidigare år, menade kuratorn, ägnades huvuddelen av mötena åt att diskutera och reda ut alla de problem som funnits kring själva tekniken och alla saker som inte fungerade. Kuratorn noterade att så dock inte var fallet nu (informationsmöte på skola i samband med övergångssamtal januari 2004). Det konstaterades således att en betydande utveckling skett under de år som de datortekniska hjälpmedlen funnits tillgängliga för barn med synnedsättning. Tekniken hade gått från att betecknas som en ”katastrof” (informationsmöte på skola i samband med övergångssamtal i januari 2004) till att utgöra ett fungerande hjälpmedel.


Tekniken introduceras efter hand i barnens vardag


Introduktion av datortekniska hjälpmedel sker i en långvarig process. I materialet framkommer att syncentralerna vanligtvis introducerar datortekniska hjälpmedel tidigast när barnet börjar i skolan.
 Barn med grav synnedsättning använder punktskrift för att läsa text, och de första tekniska skriv- och läshjälpmedel som introduceras för barnet är inriktade på att stödja punktskriftsinlärningen. Unga skolbarn använder i materialet så kallade Perkins-apparater eller moderna varianter därav. Datorer introduceras allteftersom barnet växer, tar till sig och lär sig mer avancerade arbetssätt. Först lär sig barnen att använda korrekt fingersättning och efterhand ökas både antalet övningar och antalet lektioner där datorn används, så att datorn till slut utgör en naturlig del av barnets vardag i skolan. Datorn i hemmet introduceras också efter hand. Dock introduceras hemdatorer oftast först när barnen börjar få läxor i sådan omfattning att användning av datorer krävs för att utföra hemuppgifterna. Förekomsten av datortekniska hjälpmedel medför att det i stor utsträckning är i skolan som barnen i praktiken lär sig använda sina hjälpmedel. 


Barn med grav synnedsättning bedöms av syncentralerna behöva använda datortekniska hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. Nästan alla har varit positivt inställda till att använda datorn. Ett barn ville dock inte använda sina datortekniska hjälpmedel alls. Olika former av insatser sattes in, bland annat träffades personalfrån syncentralen, skolan, specialpedagogiska institutet och föräldrarna för att gemensamt diskutera sig fram till hur de skulle gå vidare med detta. Ett annat, äldre barn, beslutade sig för att sluta använda sina datortekniskahjälpmedel i skolan. Han hade tidigare år använt sig av hjälpmedlen, och betraktades av syncentralens personal som mycket duktig. Han tyckte dock att han i gymnasiet inte hann med att anteckna på lektionerna om han skulle använda datorn. Han tyckte att det tog alldeles för lång tid att koppla upp datorn, starta, släcka ner den och ständigt flytta den mellan lektionssalarna. 


Mitt material visar dock att barnens tillägnande av de datortekniska hjälpmedlen tar tid. Barnen behöver få ta tid att vänja sig vid att de i stor utsträckning kommer att använda datortekniska hjälpmedel för att klara skolan. En av assistenterna berättar så här:

 ”…För nånstans alltså när han hade tagit det här till sig att ’nu ser jag ingenting’. Och kommer troligtvis aldrig och se nåt mera. Så på nåt sätt kommer man ju stärkt ur det, om man klarar av den pärsen. Samtidigt som jag tror det är viktigt, för då måste han ta till sig sina hjälpmedel. Ser man lite bara tror jag det är lätt att man fuskar då [med att lära sig punktskrift och med att använda den datortekniska utrustningen – min kommentar]. (ja) Man kan fuska lite men med det mesta. (ja ja) Kan jag läsa lite så att säga då behöver jag inte lära mig punkt. (nej) Nej. Kan jag se lite behöver jag inte käpp, och så vidare… ” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28).

Stödpersonerna på skolan fyller en central roll vad avser förmedlingen av tekniken till barnet. Det handlar inte enbart om att kunskaper kring handhavandet av datorn och dess anpassningar ska förmedlas utan även om att entusiasmera barnet att våga prova samt att ta till sig det faktum att de behöver använda tekniken. En assistent återger (intervju assistent Stefan 2004-04-28) hur det gick till när det barn han arbetade med på allvar började använda datorn till vardags. Assistenten berättar att barnet till en början tog med sig disketter hem för att använda i den dator som fanns hemma. Sedan gick diskettstationen hemma sönder, och då började assistenten istället skicka läxorna med e-post. Så småningom kom barnet på att om han tog med den bärbara datorn hem så hade han alla skoluppgifter tillgängliga. Vid intervjutillfället 2004 bar eleven datorn med sig fram och tillbaka mellan hem och skola. Men även bärbara datorer är tunga att bära och för att sätta detta i relation till vad de andra barnen bär förklarade assistenten att de andra barnen transporterade alla sina läxböcker mellan skolan och hemmet. Assistenten berättade att han förklarat för barnet att om det är många läxor till nästföljande dag innebar detta att de andra eleverna fick bära många böcker, och tvärtom. Assistenten försökte entusiasmera barnet att använda datorn, genom att säga att det ju enbart var datorn som behövde, då allt material fanns inlagt i den. 

I barnens aktivitetsorienterade dagböcker framkommer också hur stödpersonerna i skolan väver in användandet av de tekniska hjälpmedlen i barnens undervisning. I Beatas dagbok framkommer, genom stödpersonen Selmas anteckningar, att de hembrev eleverna i klassen skulle skriva till föräldrarna varje vecka, togs som utgångspunkt för att träna punktskrift. Alla barn ska skriva hembrev, men för att Beata ska träna på punktskrift tillkommer dessutom andra moment för henne. I dagboken står det att Beata först skriver en text på datorn. Hon förstorar texten till 48 punkter (så att hon ska kunna läsa den). Sedan förminskades texten till 14 punkter. Därefter läste Beata texten på punktdisplayen – och rättade sedan med punkttangenterna. Det tillkommer alltså övningar i skolundervisningen som barnet ska utföra, utöver de skoluppgifter som de andra barnen gör. Dessa ytterligare uppgifter och aktiviteter ska läggas in under den vardagliga praktiken i skolan.


Även i Benjamins dagbok framkommer denna inflätning av de tekniska hjälpmedlen i skolundervisningen. Exempelvis använder Benjamin och hans stödperson Stella, en så kallad CCTV för att för att titta på fotografier från en resa som en av klasskamraterna har gjort, och som han visar runt i klassen. Dessa exempel illustrerar att såväl barnen, som stödpersonerna i klassen, ska hantera det faktum att flera ytterligare aktiviteter, utöver den ordinarie undervisningen, ska placeras in under skoldagen. Det visar också på behov av samspel mellan klass- respektive ämnesläraren och stödpersonen för att, på ett effektivit sätt, kunna planera undervisningen. Detta samspel diskuteras ytterligare längre fram i kapitlet (5.3).

Att veta att man borde – men inte alltid orka 


Även om de flesta av de barn jag samtalat med i undersökningen använder sina datortekniska hjälpmedel på nästintill varje lektion, så är det inte riktigt alltid som de orkar engagera sig i hanteringen. En av eleverna (intervju med Benny 2004-05-04) uttrycker att han får ont i huvudet av alla ljud, och att detta medför att han får svårt att koncentrera sig. Ett av de sätt han kan hantera sin trötthet och huvudvärk på är att antingen gå hem eller så enbart hänga med på lektionerna. Trötthet och koncentrationssvårigheter medför att barnen inte heller kan arbeta effektivt med sina hjälpmedel. Arbetet förutsätter att barnet växlar mellan olika program och fönster, löser datortekniska problem och lyssnar på undervisningen samtidig. Därtill ska de kanske också hålla reda på var den talande kalkylatorn ligger, var sladden till datorn finns och andra detaljer av praktisk karaktär. Förutom dessa undervisningsrelaterade uppgifter är barnet också en del av ett större socialt sammanhang, vilket medför att de också lyssnar efter vad klasskamraterna säger och gör under lektionstid. När koncentrationssvårigheterna blir för stora tycks barnet mer passivt följa undervisningen och, för att använda datorspråk, gå ner i viloläge. Jag menar att man trots de datortekniska hjälpmedlens tillgänglighet och mångsidighet inte kan förutsätta att barnen ständigt orkar arbeta med dem.Vidare kan man inte heller alltid utgå från att de datortekniska hjälpmedlen fungerar. En av föräldrarna uttrycker sig så här: 


”Men i och med att allting går så sakta. Och ibland krånglar datorn och man ska … innan man kommer igång, dom andra sätter igång och jobbar då ska han starta upp datorn och så är det nåt … Ja, du vet hur det är! (Hmhm!) Så kanske man inte är så motiverad och skynda sig heller, för man vill gärna att halva lektion ska gå innan man kommer igång kanske. Ibland när man är kille i tonåren så här, så kanske det inte är så roligt alla gånger. (Neej, neej) Så det har sina sidor. ” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17).


Problem och hinder för användandet av tekniken


Barn med grava synnedsättningar blir beroende av att kunna arbeta med sina datortekniska hjälpmedel för att kunna delta i undervisningen. Trots att utvecklingen och teknikens tillförlitlighet gått från att betecknas som en katastrof till att karaktäriseras som ett hjälpmedel så fanns vid undersökningens genomförande hinder som orsakade problem för användningen av de datortekniska hjälpmedlen. Ett sådant problem uppstår om lärarna inte överlämnar undervisningsmaterialet på ett sådant medium som barnen kan läsa. 


En av pojkarna berättar om hur en ämneslärare konsekvent förefaller glömma att han också är med på lektionerna, och att han behöver ha undervisningsmaterialet på ett sådant medium som han kan läsa och arbeta med. Han säger att: ”… det är ett helvete!” (intervju med Benny 2004-05-04) på lektionerna när han inte får materialet så att han kan ta del av det. Konsekvensen av denna brist på tillgängligt undervisningsmaterial är, enligt Benny, att han inte gör någonting i detta ämne på lektionerna. Benny säger att läraren ifråga, i och för sig märker att han inte gör någonting på lektionen, men att hon inte bryr sig om honom. Han resonerar kring att han inte vet varför det är på detta vis. Han säger: 


”Inte vet jag, det är en konstig lärare som inte lyssnar kanske. (Hm) Eller inte …eller glömmer bort från ena lektionen, till en minut innan hon börjar och såna saker” (intervju med Benny 2004-05-04). 

För att barnen ska kunna följa undervisningen på lika villkor som andra barn krävs alltså att klass- respektive ämneslärarnas undervisningsmaterial finns tillgängligt så att barnet kan arbeta med det i sin dator. Detta förutsätter att antingen klass- eller ämnesläraren lägger in materialet i elevens dator direkt eller att någon stödperson gör detta. Det räcker således inte enbart med att förse det enskilda barnet med teknisk utrustning. Personer i omgivningen måste också förändras och utföra aktiviteter som gör att barnet kan ta sina hjälpmedel i bruk, så att förmedlingsprocessen som sådan kan stödjas.

En annan typ av problem som rör den datortekniska utrustningen är sådana hinder som uppstår i och med att datorn inte startar, att den hänger sig eller att anpassningarna inte fungerar. Inträffar detta under pågående lektion leder det till frustration och får konsekvenser för barnets möjligheter att följa undervisningen. Assistenterna och kompanjonlärarna upplever att de måste göra avvägningar huruvida klassen som helhet ska vänta på att barnets dator ska börja fungera igen, eller om den övriga klassen ska fortsätta med undervisningen. Om undervisningen fortsätter får stödpersonen täcka upp för barnet genom att anteckna det som klass- eller ämnesläraren skriver på tavlan, medan barnet ofta ägnar sig åt att försöka få igång sin dator igen. Om datorn startar fortsätter de att arbeta med hjälp av den. I annat fall får stödpersonen fortsätta täcka upp resten av lektionen så gott det går. En av stödpersonerna berättar:


”Och då om det skulle hända, säg att det skulle hände när det är vårat glosförhör, och klassen sitter och är beredda och läraren står och väntar, och det krånglar då… Då har vi sagt, börja ni och så skriver jag då upp orden. Så jag har back up åt honom, så då får han sitta där och kuckla ett tag [det vill säga försöka att få datorn att starta igen – min kommentar]. Och sen när den har kommit igång så kör jag då med honom då, för att dom andra ska slippa vänta … För det går ju inte och göra det länge. Utan det är ju som det är.”  (intervju med kompanjonlärare Sofia 2002-10-14). 


Om assistenten eller kompanjonläraren är sjuk kan denna typ av datorkrångel orsaka än större problem och avbrott i undervisningssituationen. Det handlar primärt om barnet, men påverkar också resten av klassen och lärarens undervisningssituation. Vid en intervju samtalade jag med den biträdande rektorn på en skola, som också undervisar, om vad det kan innebära för läraren om elevens dator inte fungerar på lektionen. Hon upplevde att lärarna ställs inför ett dilemma i en sådan situation. I intervjun resonerade hon kring att läraren i denna situation antingen kunde försöka hjälpa barnet att få igång datorn eller helt enkelt gå vidare med undervisningen för klassen (och låta den krånglande datorn vara). Den biträdande rektorn befarade att det första alternativet kunde innebära att hon som lärare tappade kontrollen över de andra eleverna i klassen. Det andra alternativet skulle, enligt henne, innebära att barnet med synnedsättning under lektionen enbart skulle lyssna på det som sades. För att kompensera detta bortfall skulle detta medföra att läraren ifråga skulle försöka att ta igen den förlorade lektionstiden med barnet vid ett senare tillfälle. Den biträdande rektorn berättar att det är frustrerande när datorn krånglar. Hon berättar att den klass där barnet med synnedsättning går är en livlig klass och: 

 ”… som lärare behöver man liksom ha sin energi riktad mot hela klassen. Jag har svårt och ställa mig och böja mig över en dator i 20 minuter, då har jag som ingen klass kvar och jobba med sen.” (intervju biträdande rektor 2004-11-03).


Men det räcker inte alltid med att lyssna på läraren när datorn inte fungerar. Ofta ska eleverna i klassen ha skriftliga läxförhör, göra prov eller på andra sätt läsa eller producera text. För sådana aktiviteter är barnet med synnedsättning beroende av att de datortekniska hjälpmedlen fungerar.

Vad gör man när tekniken inte fungerar? Vem får man hjälp av?

När problem med datorn uppstår är det, beroende på barnets ålder och datorvana, antingen barnet själv eller assistenten/kompanjonläraren som först försöker identifiera problemen och åtgärda dem. Om vare sig barnet eller assistenten/kompanjonläraren kan lösa det uppkomna problemet är det svårt för andra personer i skolan att hjälpa till. Oftast rör det sig om komplicerade system med hjälpmedel och anpassningar vilket medför att personer som inte känner till just det specifika systemet, inte kan hjälpa till. Det är ett av problemen, och en av anledningarna till att syncentralens datatekniker gärna trycker på att barnet själv verkligen måste lära sig sina hjälpmedel, förstå dess uppbyggnad och kunna hantera dem. Kan inte eleverna detta så står de sig slätt om och när problem uppstår.


Vissa tekniska problem är mindre allvarliga och går att lösa relativt omgående. Mer omfattande problem innebär att datorn kanske måste skickas iväg på reparation. Om datorn inte finns tillgänglig och fungerar under lektionstid medför detta stora bekymmer för barnet. Ett barn säger i en intervju (intervju med Benny 2004-05-04) att det ibland är många problem med datorn. Han berättar att det oftast är punktskriftsdisplayen som inte startar. När detta inträffar brukar han dels kontrollera att alla sladdar sitter i, dels brukar han försöka starta om datorn. Han berättar också att det är han själv som gör detta. Skälet till att det är barnet som i stor utsträckning tycks sköta detta på egen hand är att stödpersonerna inte alltid finns på plats på lektionen. Barnet måste därför allteftersom lära sig så mycket om datorerna och hjälpmedlet så att hon eller han självständigt kan sköta dem.


En av assistenterna berättar i en intervju (intervju med assistent Sonny 2004-04-20) att han ringer till syncentralens datatekniker om något problem inträffat med de datortekniska hjälpmedlen. Antingen kan datateknikern ge råd över telefon eller så kommer han till skolan för att undersöka vad som har hänt och ta ställning till hur problemet ska åtgärdas. I vissa fall kan felet åtgärdas på plats eller så måste datateknikern ta med sig datorn för att reparera den på syncentralen eller, vid än mer omfattande fel, skicka iväg den på reparation till hjälpmedelsförsäljaren. Den tid som eleven inte kan använda sin dator blir då ett kännbart bortfall av studiemöjligheter. 


Om ett stort datorhaveri inträffat kan detta medföra att barnet inte har tillgång till sina datortekniska hjälpmedel under en period på upp till två veckor. Datateknikerna på syncentralen menar att barnen nästan får panik om datorn går sönder eftersom det förorsakar stora besvär för barnen att följa undervisningen (gemensam intervju med datateknikerna 2002-10-14). I och med att utrustningen är mycket dyr, har syncentralerna få eller ingen möjlighet att hålla med ersättnings- eller lånedatorer, och eftersom barnen också måste använda sina egna anpassningar medför detta att, även om det funnes extra datorer, de inte alltid skulle passa barnets behov. 


Materialet visar att stödpersonerna och barnet tar direktkontakt med datateknikern på syncentralen
 om någonting har hänt med hjälpmedlen. I ett samtal med en av skolornas egen dataansvarig (sådana fanns inte i alla skolor) framkommer att de inte kan så mycket om barnets hjälpmedel. En dataansvarig på en skola säger så här i en intervju: 


” …det var även den här plattan som jag nu inte har en aning om vad det är för nånting, som ligger under. Som hon tydligen känner istället för … ja. ” (intervju med dataansvarig på en skola 2004-11-03).


Denne dataansvarige ger intryck av att inte veta någonting om barnets dator. Det är inte heller hans arbetsuppgift. Den åtskillnad som görs mellan den specifika utrustning som elever med synnedsättning använder och den utrustning skolans övriga elevers använder 
 tolkar jag som en illustration av det faktum att barn med synnedsättning, till viss del, betraktas som specialfall inom skolan. 


Barnen får tillgång till datortekniska hjälpmedel som används i skolan och i hemmet och när hjälpmedlen först introduceras använder barnen en stationär dator som placeras i det klassrum som barnet företrädesvis vistas i på skolan. Över tid behöver de även använda datortekniska hjälpmedel i hemmet och anpassningslärarna förskriver då nödvändig utrustning. Runt den tidpunkt när barnet ska börja år 7 i skolan, börjar också behovet av att använda bärbara datorer komma. Detta behov uppstår på grund av att eleverna då oftare byter klassrum beroende på vilket ämne som står på schemat. När detta teknikskifte, från stationär till bärbar, sker brukar också utrustningen i hemmet förändras. Detta innebär, som nämnts tidigare, att barnet i stor utsträckning förväntas bära sin bärbara dator (inklusive punktdisplay) mellan skolan och hemmet. Bärbara datorer är dock mer sårbara än de stationära, och i samtal framkommer att såväl barnen som personalen på syncentralerna menar att de bärbara datorerna oftare går sönder.


Vad vet assistenten och kompanjonlärarna om tekniken?

När en av assistenterna talar om hur barnet och han själv har närmat sig datorn, framgår att assistenten är en van datoranvändare. Detta är också något som han anser vara en viktig förutsättning för att kunna hjälpa barnet att ta tekniken i bruk (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). Däremot räcker det inte med att enbart vara en van användare av datorer i allmänhet. Förståelse och kunskap om de specifika hjälpmedlen och anpassningarna är av största vikt för att kunna använda datorns möjligheter effektivt. Det är alltså inte självklart att en datakunnig eller tekniskt allmänt orienterad person förstår sig på barnets datortekniska hjälpmedel med dess specifika anpassningar. I förlängningen innebär detta att barnet dels måste förstå och kunna sina egna hjälpmedel, dels i stor utrustning själv kunna lösa uppkomna problem. Denna kunskap nås dels genom att barnet erbjuds en gedigen utbildning om hjälpmedlens funktioner och uppbyggnad, dels genom träning och användning av datorn i vardagen. Att ta de tekniska hjälpmedlen i bruk måste därför få ta tid. Såväl skolans stödpersoner som syncentralens personal poängterar att det måste finnas förståelse för att det är en lång process som startar när barnet ska börja använda sina hjälpmedel. Barnet börjar i liten skala, bekantar sig med sina hjälpmedel, lär sig korrekt fingersättning och arbetar i början nära sin stödperson i skolan, för att så småningom själv kunna ta över och vara den som bäst kan sina egna hjälpmedel. Tekniken gör inte att allt fungerar automatiskt. Tvärtom kan teknikanvändningen medföra initiala irritationsmoment och frustration för alla inblandade parter. Ibland kan assistenten/kompanjonläraren och barnet ha olika uppfattningar om datorn och hur den ska hanteras. Ett av barnen (Botvid) berättar att han tycker att kompanjonläraren ibland inte litar på honom vad gäller hans kunskaper om datorn. Han säger: 


I vissa stadium kan hon [kompanjonläraren – min kommentar], men i vissa stadium krockar våra … vad ska man säga, kunskaper där. För i vissa stadium känner jag att hon inte riktigt litar på mig. (Hmhm!) Känns det som, fast jag vet att jag kan vad jag gör. För jag sitter, om man säger så, jämt vid datorn nästan. Så jag vet allt. Jag vet, oftast vad jag håller med på vid en dator. Och jag vet, när jag ger mig på nånting. Så ibland känns det som att våra … ja, våra viljor krockar litet där att vi inte riktigt kan komma överens om det. (Hm) När det gäller datorer just. (intervju med Botvid 2004-05-17).

Bodil, ett annat barn (intervju med Bodil 2004-05-11) berättar om att den bästa läraren hon haft varken var utbildad lärare eller arbetade som stödperson – men han förstod sig på datorn som hjälpmedel, och hur han och eleven tillsammans kunde arbeta utifrån de möjligheter datorn erbjöd.


Med tanke på hur beroende barnen är av den tekniska utrustningen i undervisningssituationen framstår stödpersonernas kunskaper rörande tekniken relativt begränsade. Trots detta förmodas assistenterna/kompanjonlärarna kunna hjälpa barnet att ta tekniken i bruk. Datateknikerna på syncentralen har noterat denna brist på kunskap kring hjälpmedlen, vilket föranlett dem att fundera över möjligheten att starta kurser för stödpersonerna i skolan. Därigenom hoppades datateknikerna att barnen skulle kunna få mer kompetent datortekniskt stöd och hjälp att ta tekniken i bruk.  


Att ta tekniken i bruk bygger på ett intrikat samspel mellan de professionellt verksamma och barnen. Barnen ska lära sig att använda tekniken (genom att utföra vissa övningsuppgifter) men de ska också släppas fria att själva utforska och vidga sina vyer. På min fråga om eleven kan använda sig av datorn och vågar prova sig fram, svarar en assistent: ”Ja ja jaaaa!! Han vågar nog litet för mycket ibland.” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28).


5.3  Samspel mellan stödpersonen och klass- respektive ämnesläraren


När ett barn med synnedsättning ska komma till en skola eller till en ny klass erbjuds lärare och tilltänkta stödpersoner både kortare som längre kurser. Kurser för såväl föräldrar och barn, samt dels till lärarlaget som helhet, dels till individuella lärare erbjöds. Det förefaller som om stödpersonerna ofta åker på kurs tillsammans med klass- respektive ämneslärarna. Fördelen med att flera personer åker tillsammans är att fler personer också har tagit del av information och förslag på hur undervisningen kan läggas upp i de olika ämnena. Personerna kan sedan sinsemellan diskutera och stötta varandra. Utöver dessa kurser, kunde skolorna dessutom avropa hjälp från dåvarande Specialpedagogiska institutet. Personal därifrån kom till skolorna för att dels beskriva vad en synnedsättning kan innebära för ett barn, dels berätta vad skolan och lärarlaget kan göra för att möjliggöra för barnet att delta i undervisningen på lika villkor. 


Stödpersonen i skolan ska alltså assistera och hjälpa eleven på lektioner och raster, men de ska också anpassa och förbereda klass- och ämneslärarens undervisningsmaterial så att barnet med synnedsättning kan arbeta med det. Detta kräver samspel och interaktion med klass- respektive ämneslärarna. Materialet visar att det finns en spännvidd i hur detta samspel fungerar. Dels skiljer sig skolorna åt, dels agerar lärarna på skolorna olika. Materialet visar att det ibland finns en genomtänkt strategi och en öppen relation mellan klass- och ämneslärarna å ena sidan, och stödpersonen, å andra sidan. 


På en av skolorna har den öppna relationen bland annat resulterat i att kompanjonläraren är med på lärarlagets planeringsmöten i syfte att säkerställa att ett ömsesidigt utbyte av information sker och för att möjliggöra samspel. Den biträdande rektorn säger bland annat att ledningen på skolan ifråga tycker att det är viktigt att kompanjonläraren är med och att kompanjonläraren fungerar som länken mellan eleven och ämnesläraren (intervju med biträdande rektor 2004-11-03). I intervjun framkommer också att skolledningen framhåller att det är viktigt att kompanjonläraren signalerar till lärarlaget om exempelvis undervisningsmaterialet inte fungerar. 


I teorin ansvarar klass- respektive ämnesläraren för det rent pedagogiska upplägget av undervisningen för alla elever i klassen. Stödpersonen har ansvar för att assistera barnet med synnedsättning i undervisningen, och att överföra lärarens undervisningsmaterial till sådana former och media att barnet kan ta del av det. Studien visar att ansvaret för alla elever i klassen dock tycks finnas på en glidande skala, och att mycket av ansvaret för barnet med synnedsättning läggs på stödpersonen, oavsett om denne är assistent eller kompanjonlärare. En reflektion som görs med anledning av vad det pedagogiska ansvaret medför när en klass- eller ämneslärare arbetar nära en assistent/kompanjonlärare uttrycks på detta sätt:


”Det är det svåra. Egentligen ska man ju som lärare ha ju det ansvaret och anpassa sig efter dom eleverna man har i klassrummet. Man har ju på nåt sätt det ansvaret och se till att dom ska kunna ta sig undervisningen. (Hmhm) Det är ju bara, att där blir det som ett snäpp som man inte riktigt klarar av och hinna med rent praktiskt. För att det behöver föras över information. (Hm).” (intervju med biträdande rektor 2004-11-03). 


Hon menar att lärarna i och för sig alltid måste värdera och omvärdera sitt undervisningssätt men att nödvändigheten av detta blir än mer framträdande när en elev med synnedsättning går i klassen. Hon fortsätter:


”… Man börjar ju tänka igenom hur man jobbar och vad man gör och vad som funkar och vad som inte funkar, och det är ju jättenyttigt. Men det gör … Och det gör man ju också varje år, med varje klass man har. För varje klass är ju lite olika. Det finns olika behov i klassen. En del är såna liksom tysta klasser och en del är livliga klasser och en del är (ja ja) liksom klasser med spänningar i och det finns alla möjliga klasser. Så där omvärderar man ju liksom vad man gör varje år. Fast nu får man göra det mer noggrant. Och man tvingas och planera i god tid och liksom följa en struktur. Och det tycker jag bara är bra. (hm) Och på så sätt är det ju lite spännande. Och tänka igenom, och använda som en resurs också. (Hmhm) ” (intervju med biträdande rektor 2004-11-03)


När en elev som till viss del behöver annat utbildningsmaterial kommer till klassen kan det i förlängningen leda till att klass- respektive ämnesläraren reflekterar över och eventuellt också förändrar sitt sätt att undervisa. En lärare säger att det är ”mycke såna här praktiska vanor man har som man måste ompröva” (intervju med biträdande rektor 2004-11-03). Hon menar att en lärare kanske inte riktigt är van vid att läsa upp det som står på tavlan, medan en annan lärare kanske tvärtom har för vana att göra detta. Anledningen till att läraren läser upp text på tavlan kan vara att lärarens handstil kanske kräver det för att någon av eleverna ska kunna tyda det som står på tavlan. Läraren menar att det på så sätt redan kan sägas finnas ett anpassat handlingsmönster som även barnet med synnedsättning har glädje av. Läraren berättar också att det är väsentligt att försöka tänka på att beskriva saker och ting i större utsträckning. Hon säger:

 ”Man får tänka lite radiomässigt så. Att man försöker och beskriva det man gör hela tiden…” (intervju med biträdande rektor 2004-11-03). 


Det långsiktiga målet är att respektive klass- eller ämneslärare ska kunna så mycket om hjälpmedel och möjliga anpassningar att han eller hon själv kan utföra dessa anpassningar, eller ännu hellre, ändra hela sättet att lägga upp undervisningen så att det materialet redan från början fungerar för alla eleverna i klassen.


I vissa fall tycks det som om lärarna kan vara påhittiga vad gäller att fundera ut vad man skulle kunna göra för att barnet ska kunna vara med på lika villkor på lektionerna. En av assistenterna säger: 

”Våran slöjdlärare är påhittig så här också och har bra grejor, så det funkar jättebra” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). 


En del av samspelet mellan ämneslärarna, stödpersonen i skolan och barnet utgörs av att ämneslärarna lär sig att lämna disketter till barnet (eller stödpersonen) för att underlätta arbetet för barnet. Så tycks det vara ibland, och en av assistenterna säger:


 ”…SO-lärarn han har blivit datoriserad under processens gång så att säga (Hm) Så han kommer oftast då när det är nånting med en diskett till [eleven- min kommentar] med det. (ja ja) Jaa.”  (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). 


Studien visar dock att alla skolor och lärare inte har samma inställning eller uppfattning. En av föräldrarna berättar in en intervju (intervju med Bertils mamma 2004-05-26) om hur hon tyckte att det både var konstigt och sorgligt när en av hennes barns lärare sade att det hade gått så bra att ha barnet i klassen för att läraren ”inte hade behövt ändra på någonting”. Mamman menade att det hade känts mycket bättre som förälder om läraren istället hade resonerat i termer av att den uppkomna situationen hade givit anledning att reflektera över och också utveckla och förändra sitt sätt att undervisa. Mamman menade att om lärarna verkligen hade vinnlagt sig om att göra undervisningen tillgänglig för alla elever, så skulle detta även ha gagnat fler elever än enbart barnet med synnedsättning. 


Samspelet mellan olika personalkategorier kan alltså vara mer eller mindre bra. Materialet visar på stora skillnader i hur lärarna, enligt stödpersonernas förmenande, resonerar kring sin egen insats vad gäller att förändra sitt undervisningssätt och undervisningsmaterial. Om klass- respektive ämneslärarna inte ändrar sitt undervisningssätt kan det få konsekvenser för hur eleverna blir bemötta och upplever sin undervisningssituation. När en av pojkarna i studien berättar om vilket råd han skulle vilja ge till en skola som ska ta emot ett barn med synnedsättning säger han att det är jätteviktigt att om lärarna


”… lämnar någonting som inte finns på dator, så får dom lämna det innan. Så jag får det.” (intervju med Benny 2004-05-04). 


Såväl teknik som undervisning förmedlas via stödpersoner


Såväl undervisningen som sådan som tekniken med vars hjälp eleven ska ta till sig och delta i undervisningen, samt kamratkontakter och andra sociala kontakter tolkas och förmedlas under skoltiden till barnet via assistenten/kompanjonläraren. Undervisningen går alltså via någon annan – den förmedlas och medieras. Denna förmedling sker inte i motsvarande grad eller på samma sätt för övriga elever. Det är därför viktigt att uppmärksamma denna förmedling vad gäller användandet av tekniska hjälpmedel vid analys av assistenternas och kompanjonlärarnas arbetssituation. Begreppet förmedling handlar således inte enbart om kontakten mellan barnet och assistenten respektive kompanjonläraren. Begreppet spelar även in med avseende på arbetsrelationen och arbetsfördelningen mellan å ena sidan klass- respektive ämneslärarna och å andra sidan assistenterna och kompanjonlärarna. En av lärarna i undersökningen resonerar kring att hon personligen skulle tycka att det var svårt att vara assistent respektive kompanjonlärare utifrån det faktum att man då ska tolka och förmedla en annan persons undervisningssätt. Hon säger:


”Så där gäller det ju att [barnets namn] och [kompanjonlärarens namn] hittar en balans, där dom känner att dom kompletterar varann. (Hmhm) Och det … Jag skulle själv tycka att det var en jättesvår roll. Och liksom leva mig in i en annan människas lärande på nåt sätt. (jaa) För det är en sak och få material från mig och scanna in på en dator, det är ju inte så svårt. (Nej) Men och liksom leva sig in där och se vad den andra personen betyder, för det kan ju bli som att … Alltså hon blir ju som ett medium emellan på nåt sätt. (Hmhm) Om man tänker en jättebra teaterföreställning och så blir det kanske en dålig videoinspelning, så ska man sitta och titta på det. Att funkar inte mediet emellan så är det ju svårt och få fram undervisningen. Samtidigt som om det här mediet funkar så kan du/det bli ännu bättre, än det är från början. (ja ja).” (intervju med biträdande rektor 2004-11-03). 


Det förfaller således som det finns skilda uppfattningar kring vilket grundläggande ansvar för undervisningen som den undervisande läraren respektive assistenten/kompanjonläraren har. En av lärarna i undersökningen resonerar bland annat kring hur det känns att som lärare arbeta med en assistent. Läraren säger bland annat så här:


” Och man känner som lärare också att det är viktigt att få en individuellt relation till sin elev. (jaa) Men den är bra, där är ju datorn en jättehjälp. För där mejlar jag över alla kommentarer på uppsatser, så jag får uppsatsen på mejl och så skickar jag tillbaka den på mejl med kommentarer på. Och då får man ju också det här individuella utbytet.”  (intervju med biträdande rektor 2004-11-03). 


Genom att på detta sätt använda sig av datorn för att skicka e-post till eleverna menar läraren att hon även kan skapa en direktkontakt med eleven med synnedsättning. Andra exempel på samspel mellan assistenterna och klass- respektive ämneslärarna är att de också sinsemellan måste bestämma vems ansvar det är att barnet med synnedsättning har uppfattat vilka läxor och uppgifter som ska vara utförda tills nästa lektionstillfälle. Om läraren ifråga ger information till alla elever i klassrummet tycks det finnas olika uppfattningar om det är stödpersonens uppgift att kontrollera att barnet med synnedsättning har uppfattat instruktionerna – eller om det är den undervisande lärarens uppgift. Studien visar att stödpersonerna tar på sig denna uppgift. Det kan argumenteras att denna praktik förstärker att barnet i fråga görs till ett specialfall, och att klass- respektive ämnesläraren på detta sätt inte tar sitt ansvar för hela klassen – och alla elever som ingår i den.


Samspelet mellan skolans personalgrupper är också nära sammanlänkad med frågan om assistenterna respektive kompanjonlärarna enbart ska arbeta med barnet med synnedsättning eller om de ska vara tillgängliga för alla elever i klassen, som en extra resurs. Vad gäller assistenterna/kompanjonlärarna till de barn som ingår i denna undersökning menar de att de arbetar med barnet med synnedsättning, och alltså inte primärt betraktar sig själva som en extra generell tillgång för den övriga klassen. Däremot hjälper stödpersonerna till i klassen när tiden och arbetsuppgifterna med barnet med synnedsättning tillåter det.


Både assistenten och kompanjonläraren utför pedagogiska uppgifter


Skolans läroplan (Lpo94 2006) anger viken värdegrund skolans verksamhet bygger på. I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:141 samt SKOLFS 2007:21) står angivet att hänsyn till elevens eventuella funktionsnedsättningar ska tas vid betygssättning och vid andra bedömningar i hur mycket av utbildningskursen och de ingående momenten en elev förutsätts klara av och som ska vara uppfyllda för att läroplanerna ska anses vara uppfyllda. En av de intervjuade assistenterna (intervju med Stefan 2004-04-28) berättar om avvägningar och anpassningar som måste göras utifrån hur såväl undervisningen som prov ska läggas upp för barnen med synnedsättning. I materialet framkommer att ett barn som använder punktskrift läser ungefär hälften så fort som en person som läser vanlig skrift. Om de övriga eleverna i klassen läser fyra romaner under ett läsår, så menar assistenten att en rimlig bedömning skulle kunna vara att det räcker om barnet med synnedsättning läser två romaner. På motsvarade sätt sker avvägningar vid prov huruvida eleven ska få längre tid på provet, om provet ska förkortas och vad den eventuella förkortningen i så fall skulle utgöras av. Stefan säger:


 ”Fast nu står ju det i läroplanen så att säga att har man ett handikapp så får man ju … ska man ju ta hänsyn till det så att säga.  Så jag tycker, vi kör väl den varianten att är det såna tidskrävande uppgifter så kör vi halva. (Ja, okej) .” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28).


Enligt honom förefaller ämneslärarna lyssna på hans åsikt och ta till sig de råd som han ger dem. Min tolkning av materialet är att assistenten/kompan-jonläraren själv har tagit på sig ett ansvar för att göra bedömningar av vad och hur mycket av utbildningsmaterialet och prov som ska ligga till grund för det eleven med synnedsättning ska göra för att uppnå vissa mål. Assistenten berättar också så här:


”Neej. Dom … Nej, men det är ju lite min uppgift så att säga (Hmhm) Dom [lärarna- min kommentar] ska ju traska på. Och sen är det min sak … jag upplever det så. (Hm) Det är min sak och säga att det här blir för mycke för honom [barnet - min kommentar], vi skär ner det här till hälften. Och så får du [ämnesläraren – min kommentar] bedöma hälften och sätta ett betyg rakt över. Förhoppningsvis lyssnar dom också. ” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). 


Det framkommer att många beslut rörande vad som ska anpassas till barnet lämnas över till stödpersonen. Det är alltså inte enbart hur utbildningsstoffet ska anpassas utan även urvalet kring vad som ska väljas ut och vad man ska hoppa över. 


Som ett led i assistenternas respektive kompanjonlärarnas roll som förmedlare mellan klass- ämneslärarna och eleven, framträder också hur de som stödpersoner får eller tar på sig att fundera över hur eleven ska lära sig saker och ting. Det vill säga, de tar ett pedagogiskt ansvar. En assistent berättar om hur det gick till när han initierade att barnet skulle lära sig att arbeta i programmet Excel. Han berättade att barnet brukade sitta med sin matematikbok (som e-bok på datorn) samt ett Worddokument där han redovisade sina lösningar på matematikproblemen. Utöver detta använde han sin talande miniräknare för att göra uträkningar, ”…vilket var ju störande också för dom andra” (intervju assistent Stefan 2004-04-28).
 Med Excelprogrammet menade assistenten att matematikundervisningen gick mycket smidigare. Användningen av Excelprogrammet gjorde att barnet kunde ha sin e-bok öppen och läsa talen där, och sedan både räkna och skriva svaren i Excelprogrammet. På detta sätt blev det färre delmoment att ha kontroll över. Barnet kunde därför koncentrera sig på att räkna och tänka ut problemlösningen istället för att energin skulle rinna iväg på att fundera över i vilket dokument han befann sig. Assistenten tar här på sig ett stort pedagogiskt ansvar, då han utifrån hur eleven på bästa möjliga sätt ska kunna få stöd att tillgodogöra sig undervisningen i matematik, förändrar undervisningens former.


5.4  Vilka lektioner är stödpersonen med på?


De yngre barnen har i stort sett alltid sin assistent/kompanjonlärare med sig i skolan. När eleverna blir äldre sker över tid en utfasning av stödpersonen. Denna utfasning sker inte med en jämn procentuell nedskärning av arbetstiden, rakt över alla ämnen, utan det sker en sorts gradering av skolämnena. Hanteringen av denna fråga tycks till stora delar påverkas av skolans ekonomiska situation. I materialet framgår (intervju med Botvids mamma 2004-05-17, och intervju med Botvid 2000-05-17) bland annat att en av skolorna hade resonerat kring att det blev för dyrt att ha en kompanjonlärare på alla lektioner. Av denna anledning skulle barnet få minskat antalet timmar med kompanjonläraren. I de fall eleven inte klarade sig själv skulle skolan sätta in en assistent. 


Många beslut lämnas till stödpersonerna 


Skolledningen har alltså det generella ansvaret och styr valet mellan att anställa en assistent eller kompanjonlärare. I den dagliga praktiska verksamheten tycks dock mycket av valen kring hur denna person arbetar och lägger upp verksamheten läggas över på personen själv. I materialet framkommer att assistenter och kompanjonlärare resonerar kring hur de ska bete sig på lektionerna samt resonerar kring vilka lektioner de ska vara med på. Jag har fått intrycket att stödpersonerna inte diskuterat detta med barnet eller föräldrarna. Stödpersonerna förefaller vara med mycket på vissa lektioner. Bennys assistent säger (intervju assistent Stefan 2004-04-28) att han alltid är med på lektionerna i slöjd och teknik. Han säger att det vore för mycket begärt att barnet skulle försöka hitta rätt bland alla verktyg som förekommer i en slöjdsal, och att det skulle ta för mycket undervisningstid. Assistenten berättar att han också försöker att vara med på NO lektionerna för:


  ”… det kan ju va labbar och experiment. Så det kan ju va bra då eller också funkar bättre.” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). 


Assistenten berättar också att han alltid är med på lektionerna i matematik – men det tycks mer ha att göra med att han fungerar som en sorts hjälplärare för alla. Han säger:


 ”Men det beror mest på att det är så många som viftar med händerna, så vi behöver va två lärare” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). 


Stödpersonerna ska fasa ut sig själva


Som konstaterats fasas stödpersonerna under årens lopp i skolan successivt ut, då meningen är att barnen ska bli självständiga och klara sig på egen hand. Ofta brukar denna strävan efter självständighet innebära att eleven från och med början av gymnasiet inte har någon stödperson. I materialet framkommer hur stödpersonerna får testa sig fram hela tiden för att försöka hitta det arbetssätt som ger barnen de bästa möjligheterna att, dels lära sig de saker de ska i skolan, dels erbjuder möjlighet för barnen att klara saker och ting själv (det vill säga stärka barnets självständighet). Jag menar att denna utfasning kan sägas utgöra grund för en otrygg arbetssituation för assistenterna och kompanjonlärarna. Dels ska de inom ramen för sitt arbete rikta in sig på att fasa ut sig själva, dels är det inte självklart att de följer med barnet då det slutar ett skplår eller skola och ska börja på en annan. I studien ingår ett barn som mitt under en termin bytte skola. På den första skolan hade hennes stödperson varit anställd som kompanjonlärare. När barnet bytte skola innebar detta en osäker situation för stödpersonen. För det första var det inte säkert att den nya skolan överhuvudtaget ville anställa en stödperson. Om de ändå beslutade sig för att göra detta, fanns det ingen garanti för att barnets ursprungliga stödperson skulle anställas på den nya skolan. I den mån de ändå valde henne, så var det inte säkert att de valde att anställa henne som kompanjonlärare, utan kanske som assistent.


Detta torde innebära att klass- och ämneslärarna successivt borde lära sig hur de ska anpassa undervisningen så att den kan tas emot av alla elever, och att de vet hur man ska hantera de verktyg och utrustningar som möjliggör för dem att visa och anpassa, till exempel hur man scannar in bilder. Men det motsvarande kravet på att de undervisande lärarna, om barnet ska klara sig utan stödperson, ska kunna rikta sig till alla elever, har inte framkommit i materialet. Kravet på självständighet har entydigt riktats mot att det är barnet med synnedsättning i sig som ska bli självständig, skaffa sig tillräckligt mycket kännedom om sina hjälpmedel och anpassningar att hon eller han klarar av att själv se till att livet i skolan fungerar.


I materialet framkommer hur stödpersonerna får testa sig fram hela tiden för att försöka hitta det arbetssätt som ger barnen de bästa möjligheterna att dels lära sig de saker de ska lära sig i skolan, dels erbjuder möjlighet till att klara saker och ting själv (det vill säga stärka barnets självständighet). 

5.5  Att inte vilja bli utpekad


Vad säger då barnen om att ha en assistent eller kompanjonlärare? En av eleverna (Bengt) menar att det när han gick i år 7 gjordes en plan för hur utfasningen skulle gå till, och att han uppnådde målet i årskurs 9 (intervju 2004-03-05). Frågan om när den självständighet som innebar frånvaro av stödpersoner i skolan, ska inträffa förefaller dock vara mycket individuell. En annan elev (Bodil) hade assistent på gymnasiet, medan Bengt inte hade det. Benny, som vid intervjutillfället gick år 9, ville gärna ha assistent när han gick över till gymnasiet, men vid intervjutillfället var det inte fastställt om han skulle få ha stödperson överhuvudtaget, och inte vilken person det i så fall skulle bli. Beslut kring stödpersoner tycks tas individuellt från person till person. Vid övergångar mellan skolor och mellan år i skolan förefaller det inte finnas några klara direktiv hur stödpersonerna ska hanteras, utan de inblandade skolorna tycks lösa detta på olika sätt. En av eleverna (Bengt) för i intervjun inte fram någon önskan om att få någon mer assistans i skolan, medan en annan elev (Botvid) menar att han en dag fick veta att skolan tänkte förändra hans möjlighet till att få assistans av sin kompanjonlärare.
 Botvid har också fört fram önskan om att få ytterligare stöd på en lektion som han tidigare inte hade stöd på (musiklektionerna) därför att han inte tyckte att han fick ut tillräckligt mycket av musiklektionerna utan stödperson.


För barnen tycks det vara viktigt att inte bli utpekade, och de säger att det är viktigt att stödpersonen i skolan smälter in. Bengt säger: 


”Jag tror det är viktigt, rätt viktigt att assistenten smälter in i klassen på ett neutralt sätt, för annars blir man så utpekad. (Hm) Och det är det man inte vill bli. (neej)” (intervju med Bengt 2004-03-05). 


Han menar att det är viktigt att assistenten fungerar som en kompis och inte som en lärare. Han menar vidare att det ju dessutom är så att assistenten inte ska vara som en lärare utan fungera som ett hjälpmedel. Eleven tycks ha reflekterat en hel del över vad det innebär att ha en assistent/kompanjonlärare, och också hur han tycker att deras roll och beteende ska vara. Bengt säger så här: 


”De ska ju mer vara som en kompis än som en lärare, det tror jag är ganska viktigt. (Ja) Och så var det ju under 7:an, 8:an och 9:an. Min första assistent var ju mer som en lärare tycker jag. (Hmm) Att jag uppfatta det som att det fungerade kanske inte riktigt så bra. Sen ska inte assistenten fungera som en lärare heller utan den ska ju fungera som … ja, ett hjälpmedel. Det kanske låter lite kallt uttryckt men, det är ju så egentligen” (intervju Bengt 2004-03-05).


Detta innebär att stödpersonens roll dessutom måste diskuteras utifrån hur denne ska fungera, det vill säga själva rollen som han eller hon ska inta. Barnet säger vidare:


”Min första assistent var, en snäll tant, om jag ska uttrycka det så. (ja) Nejmen, hon var snäll men hon var lite gammalmodig så. Jag vart arg på henne ofta väldigt mycket för att hon inte hängde med och så. Och jag hade ett väldigt starkt humör under fyran, femman och sexan också.”……..” Och sen i sjuan, åttan och nian så fick jag en lite, lite ungdomligare lite coolare assistent.” (intervju med Bengt 2004-03-05).


Det tycks inte finnas några entydiga svar på hur den bästa möjliga assistenten eller kompanjonläraren ska vara. Dessa personer arbetar dock så nära barnet att det tycks vara väldigt viktigt att de två passar ihop. En av eleverna berättar att hon inte gick ihop med en de stödpersoner hon haft i skolan (samtal Bodil). Det finns stora variationer i hur samarbetet med assistenterna och kompanjonlärarna tycks fungera. Studien visar också att det finns exempel på att barnen i vissa fall under perioder haft en stödperson där samarbetet inte alls fungerade. Bertils mamma berättar en en intervju (2004-05-26) hur Bertils vikarierande stödperson
 inte hade hittat balansen mellan när hon skulle låta barnet göra saker på egen hand, och när hon skulle vara med. Mamman berättar att Bertil beskrivit stödpersonen som en ”videokamera”, som alltid följde honom. Han ville prata med sina kompisar på rasten och inte ha stödpersonen i hälarna hela tiden. Bertils mamma berättar i intervjun (2004- 05-26) att denna vikariende stödperson också hade borstat av sonen smulor i matsalen. Mamman menar att man inte kan göra så mot ett barn inför hans klasskamrater. För att reda i detta och etablera de förhållningsregler som skulle gälla, hade mamman ringt och pratat med den vikariende stödpersonen. Efter det upplevde mamman att samarbetet mellan barnet och den vikarierande stödpersonen hade fungerat bättre. Detta är ett exempel på att det krävs stor inlevelseförmåga och inkännande att vara en stödperson, och att en fungerande balans måste upprättas mellan barnet, stödpersonen och föräldrarna.

Det förefaller som om stödpersonerna känner sig ganska ensamma i sitt arbete. En av assistenterna beskriver i en intervju (assistent med Stefan 2004-04-28) att de olika instanserna i förmedlingsprocessen runt barnet inte tycks ha något större samröre med varandra. Han upplever att alla assistenter arbetar som enskilda öar, och att varje enskild assistent på skolorna ensam ska brottas med likartade frågeställningar. Han menar också att kommunen inte har någon kunskap om hur många barn med synnedsättning det finns i kommunen och på vilka skolor de går. Assistenten säger att han har ”kört sitt race”, men att han saknar den slags övergripande tanke och arbetsmodell för hur man ska som assistent ska göra bedömningar för eleverna (intervju med assistent Stefan 2004-04-28). Trots att assistenten menar att han känner sig trygg i det arbete han gör, saknar han riktlinjer för arbetet. Han menar att det vore bra om läromedelsförfattarna och förlagen hade tänkt till – för alla elever – innan de släpper böcker och prov. Som arbetssituationen ser ut vid intrevjutillfället, får var och en av assistenterna respektive kompanjonlärarna försöka hitta sina egna arbetssätt och modeller för hur de ska arbeta tillsammans med eleven och de övriga lärarna. Under undersökningens genomförande startades en verksamhet som med föreläsningar som grund, skulle fungera som en mötesplats för stödpersoner i skolan kring elever med bland annat synnedsättning (intervju med företrädare för Specialpedagogiska institutet 2004-03-09). Denna verksamhet skulle utgöra bas för att kunna skapa kommunöverskridande nätverk. I, dåvarande, Specialpedagogiska institutets uppdrag låg att skapa mötesplatser mellan landsting, stat och kommun, och vid undersökningens genomförande etablerades mötesplatser och nätverk där bland andra personal från syncentralerna medverkade (intervju specialpedagogiska institutet 2004-03-09).

5.6  Läxläsning


Mycket skolarbete utförs efter lektionstid, som läxor och olika projektarbeten. Datortekniska hjälpmedel används även vid denna typ av skolarbete, men utanför skolan saknas den stödperson som eleven mestadels har tillgång till under lektionstid. Barn med synnedsättning förutsätts således klara exempelvis läxläsning med hjälp av antingen sin egen datortekniska kunskap eller med stöd av föräldrarna. Familjer med barn med synedsättning lever sina vardagsliv som vilka andra barnfamiljer som helst. Vissa saker måste dock utföras på annorlunda sätt, eller tar längre tid. Läxläsning är ett sådant exempel. I intervjuer med föräldrarna framkommer att de i många fall saknar utbildning på barnens speciella datortekniska hjälpmedel och därför upplever att det kan vara svårt att ge barnen det stöd de behöver, för att de ska kunna göra sina läxor och andra hemuppgifter. Läxläsning kommer också att diskuteras i kapitel (7.3).

5.7  Avslutning


Barn med synnedsättning får tillgång till datortekniska hjälpmedel via syncentralerna. För att barnen ska kunna tillägna sig sina hjälpmedel och få någon nytta av dem måste de kunna använda dem. Att lära sig att hantera datortekniska hjälpmedel kräver att barnet lär sig att rent allmänt kan hantera sin dator. Därtill måste barnet lära sig att förstå och hantera sina hjälpmedel, och hur dator och hjälpmedel fungerar (och inte fungerar) tillsammans. Merparten av datoranvändningen sker på lektionstid i skolan. Skolelever med grav synnedsättning har då tillgång till en särskild stödperson som hjälper såväl barnet som dennes lärare med nödvändiga anpassningar av undervisningsmaterialet. Dessa stödpersoner är antingen assistenter eller kompanjonlärare. Då flertalet elever med grava synnedsättningar får sina datortekniska hjälpmedel i skolåldern kommer de att arbeta nära sin stödperson. Det torde därför vara av största vikt att dessa dels själva är kunniga på datorer, dels kan förstå och lära ut hur barnets individuella hjälpmedel fungerar. Vid studiens genomförande var detta långt ifrån fallet.


I skolvardagen är det många olika sorters hjälp och assistans som stödpersonerna i skolan förväntas utföra och erbjuda såväl till barnet som till klass- respektive ämneslärarna. Jag benämner dessa: undervisningsstöd, anpassningsstöd, socialt stöd och datortekniskt undervisningsstöd. Informations- och kommunikationstekniken har förändrat undervisningssituationen radikalt för barn med synnedsättning. Datorn i sig innebär en resurs – men utgör samtidigt i vissa fall en restriktion, såväl för skolbarnen som för lärarna. För barnet kan datorn vara en resurs som möjliggör att han eller hon kan ta del av undervisningen som alla andra elever. För läraren kan datorn innebära en resurs då den kan underlätta möjligheterna till kommunikation med barnet. Men datorn kan också utgöra en restriktion då den förutsätter att läraren tänker i andra banor än tidigare, och kanske därför också måste planera undervisningen på ett annat sätt än tidigare. Detta kan till exempel innebära att prov och läxförhör skrivs in i Word-dokument, att e-post används för att kunna ge kritik och feedback till eleven vid hemläxor. Den utbredda användningen av datortekniska hjälpmedel har också förändrat arbetssituationen för de stödpersoner som finns för skolbarn med grav synnedsättning. Det räcker inte att stödpersonerna kan skriva maskin och har en allmän kunskap om datorer och handhavandet av dem. För att kunna bereda möjlighet för skolbarn med grav synnedsättning i skolan att ta till sig sina hjälpmedel och delta i skolundervisningen på lika villkor, måste lärare såväl som stödpersoner ha speciell kunskap om datortekniken. 


Kapitel 6


Tre centrala projekt som påverkar utfallet av förmedlingsprocessen


Det tidsgeografiska begreppet projekt kan användas för att underlätta förståelsen för hur människor organiserar sin vardag för att nå såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Som konstaterades i teorikapitlet kan projekt vara av olika slag. De kan vara kortvariga, som till exempel att göra läxan med hjälp av sina datortekniska hjälpmedel, eller mer omfattande som att, med en synnedsättning, lära sig att klara sin vardag. 


I förmedlingsprocessen genomför de inblandade aktörerna olika aktiviteter för att de unga ska kunna klara sig i sin vardag när de blir vuxna. Syncentralens organisationsprojekt syftar till att nå mål för barnens långsiktiga, övergripande individprojekt att leva livet. Syncentralernas uppgift handlar därför, förutom att förse barnen med hjälpmedel, också om att arbeta med barnens motorik och förflyttning, rumslig orientering, sociala relationer, begreppsbildning samt den visuella varseblivningen (Winberg 2002:6). Men dessa mål kan barnen inte nå utan andras inblandning och assistans. Under bearbetningen av undersökningsmaterialet har tre centrala projekt utkristalliserats, vilka alla kan relateras till användningen av datortekniska hjälpmedel. På ett analytiskt plan handlar det om projekten att lära sig, att bli socialt delaktig samt att bli självständig. För organisationerna skolan, syncentralen och hemmet handlar det om att respektive organisationsprojekt arrangeras så att skolbarnen och deras vardagliga individprojekt underlättas för att stödja dessa projekt.


6.1 Att stödja projekt på flera nivåer


De tre projekten framstår tydligt i förmedlingsprocessen på såväl syncentralen som skolan och hemmet. Personerna som driver förmedlingsprocessen av datortekniska hjälpmedel navigerar mellan dessa tre projekt, och arbetet består, i mångt och mycket, av att underlätta, förena och genomföra dem. På ett övergripande plan rör alla dessa projekt (och ingår i) det övergripande större socialisationsprojekt som det innebär att bli vuxen. Alla unga har ett stort projekt som kan betecknas att lära sig att självständigt leva livet som man behöver kunna när man blir vuxen. Barn med synnedsättning måste lära sig ytterligare färdigheter utöver det som alla barn lär sig. Det är dessa ytterligare kunskaper och färdigheter som förmedlingen av datortekniska hjälpmedel ska hjälpa till att ge förutsättningar för. 


De tre centrala projekten befinner sig på något olika nivåer. Projektet att lära sig innefattar att skaffa sig grundläggande färdigheter som att läsa och räkna. I detta projekt ingår också sådana uppgifter som att successivt lära sig att hantera sina datortekniska hjälpmedel. De två andra projekten; att bli socialt delaktig samt att bli självständig, innebär målsättningar för individen. Dessa projekt innefattar också ett element av att lära sig. Barn med grav synnedsättning måste till exempel lära sig leka, våga bli självständiga och klara sig. Jag menar att de tre projekten, trots sina olika nivåer, är lika viktiga för det arbete som ska utföras. Detta innebär att alla projekten har samma status och relevans.


Organisationer genomför hela eller delar av sina organisationsprojekt på en eller flera olika platser. Projekten som realiseras genom att aktiviteter utförs av personer som är engagerade av organisationen genomförs således, såväl inom den egna organisationens lokaler, som i andra organisationers lokaler. Delar av projekten genomförs också på väg mellan platser, till exempel krävs att barnet och dess assistent/kompanjonlärare förflyttar sig mellan skolan och syncentralen. Projektet att lära sig bedrivs såväl i skolan som hemma och på syncentralen. På liknande sätt förhåller det sig med de två andra projekten.


De tre organisationerna (syncentralen, skolan och hemmet) har alla sina organisationsprojekt som ska genomföras. Med organisationsprojekt menar jag det övergripande arbete som ska utföras av de engagerade personerna i respektive verksamhetsorganisation för att nå uppsatta mål. Organisationsprojektens mål rör respektive verksamhet och betonar därmed de strukturerande ramarna för förmedlingsprocessen. I denna studie fokuserar jag även på det som görs mellan och i samarbete av flera organisationer. Det är detta sammantagna arbete av att ge barnen teknisk utrustning, kunskaper och färdigheter att lära sig, att bli socialt delaktiga samt av att bli självständiga, och som utförs både inom och mellan organisationer som utgör det jag kallar för förmedlingsprocessen. Projekten har en grundläggande karaktär och är, i sitt syfte, relaterade till barnen. Det är barnen som successivt förväntas anpassa sig och som ska ges förutsättningar att få sin vardag att fungera. För att dessa projekt ska kunna realiseras krävs att aktiviteter utförs inom flera organisationers organisationsprojekt, såväl av barnen och av deras föräldrar som av de yrkesverksamma på syncentralerna och i skolorna. 


Till dessa projekt kommer också barnens, föräldrarnas och yrkesverksammas egna individprojekt.
 Ibland går dessa att förena med organisationsprojekten och ibland kommer de att motverka varandra. Som nämnts tidigare ligger inte fokus i denna studie primärt på barnens olika individprojekt, utan istället på hur de tre organisationerna lyckas manövrera i processen för att realisera och utföra förmedlingsarbetet. Utifrån forskning kring vardagen och tidsgeografisk forskning riktas intresse mot att följa processer. Förmedlingsprocessen rör hela vardagen, även om arbetet med att förmedla datortekniska hjälpmedel vid en snabb betraktelse enbart skulle kunna anses beröra delar av den. I denna studie vill jag analysera de val individer och organisationer gör för att driva förmedlingsprocessen framåt åt det håll man avser. Valet att driva ett projekt innebär, i alla fall temporärt, att andra, konkurrerande aktiviteter inte kan stödjas under tiden. Jag är intresserad av vad dessa val och bortval får för konsekvenser för möjligheterna att driva hela förmedlingsprocessen framåt. 


6.2  Projektet att lära sig


Förmedlingen av datortekniska hjälpmedel är en del av en omfattande process av förändring som handlar om att barn med grava synnedsättningar ska hitta vägar att, utifrån sina synnedsättningar, också utföra saker och ting som andra barn gör i vardagen. Fokus för denna process är det enskilda barnet. De insatser som görs på syncentralerna är alltså påtagligt inriktade på individens möjligheter och förutsättningar att anpassa sig och förändras. Det innebär att personen ifråga ska lära sig någonting nytt, eller göra någonting på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare. Projektet att lära sig, framstår därför som grundläggande för förmedlingsprocessen. Barnen i studien är i skolåldern, vilket medför att de också ska lära sig inom den formella skolutbildningen. 


I skolan är projektet att lära sig nära förknippat med skolans övergripande organisationsprojekt och dess aktiviteter. I detta finns många gånger en påtaglig individcentrering och förlitande till att den datortekniska utrustningen fungerar som resurs. Det sker dock även anpassningar på grupp- och organisationsnivå exempelvis genom att stödpersonerna i skolan respektive klass- och ämneslärare lär sig andra sätt att lägga upp och bedriva undervisningen så att alla elever kan delta, på lika villkor. Konkret kan det innebära att lärarna och stödpersonerna åker på kurser och utbildningar. Personal från dåvarande Specialpedagogiska institutet kunde också komma till skolorna för att informera och föra diskussioner med lärarlagen kring hur skolan på bästa sätt kunde ordna resurser och undervisningsupplägg, så att även elever med synnedsättning på lika villkor kunde delta i undervisningen. 


Skolan som plats och sammanhang har därmed en central roll i projektet att lära sig. Men projektet bedrivs också naturligtvis på många andra platser. Hemmet representerar den allra första platsen där grundläggande och väsentliga kunskaper och färdigheter lärs och tränas in, främst genom föräldrarnas försorg. För barn med synnedsättning börjar arbetet med projektet att lära sig precis som för andra barn redan när de är mycket små. Alla barn måste exempelvis lära sig hur man gör för att vissa saker ska hända, att prata, att krypa, att gå. Barn med synnedsättning måste dessutom lära sig på andra sätt. När de är små sker detta huvudsakligen genom att föräldrarna försöker locka barnen med ljud (Schang 1981). Barn med grava synnedsättningar kryper inte självmant fram till saker för att undersöka dem därför att de inte ser dem. Det blir därför föräldrarnas uppgift att (med hjälp och stöttning av professionella) locka och lära barnet att upptäcka världen.  


Även på syncentralerna är projektet att lära sig påtagligt. Barn med grav synnedsättning måste lära sig att skriva och läsa punktskrift. Vissa av de undersökta skolbarnen hade synrester som de, i varierande grad, kunde utnyttja. Skolbarnen som ingick i undersökningen bedömdes alla behöva lära sig punktskrift. Detta innebar att de, även om de vid undersökningens genomförande kunde nyttja sin syn vid läsning och skrivning, antagligen – över tid – i mindre utsträckning än tidigare skulle kunna göra detta. Att lära sig punktskrift i unga år är därför nödvändigt. Anders Rönnbäck (2003:4) påpekar att det är väsentligt att förstå skillnaden mellan hur personer lär sig läsa punktskrift jämfört med hur man lär sig läsa vanlig skrift (så kallad svartskrift). Rönnbäck menar att en person som läser svartskrift tar in grupper av ord, och att det är i pausen mellan dessa som själva perceptionen av ordet sker. När en person läser punktskrift sker detta genom att läsaren snarare läser bokstav för bokstav (Rönnbäck 2003:5). Punktskriften är uppbyggd av sex punkter som ordnas i olika kombinationer. Punkterna ligger nära, vilket gör att det finns stor risk att läsaren blandar ihop bokstäverna och orden. Enligt Rönnbäck är det denna ”avkodningsförmåga” (Rönnbäck 2003:5) av punkten, själva läshastigheten samt möjligheterna till överblick som utgör den största skillnaden mellan att läsa punktskrift och att läsa vanlig skrift (svartskrift). Som tidigare nämnts, läser en duktig läsare av punktskrift ungefär hälften så fort som en person som läser vanlig skrift. Läsare av punktskrift använder ofta båda händerna för att läsa. Rönnbäck (2003:5) beskriver detta på detta sätt:


”Lästekniken skiljer sig åt mellan olika brukare av punktskrift, men det har visat sig att det mest effektiva lässättet är när båda händerna är aktiva. Vänster hand läser till mitten av raden, sedan tar höger hand över och läser till slutet av raden medan vänster hand förflyttar sig till början av en ny rad.”  (Rönnbäck 2003:5).


Vikten av att lära sig att använda båda händerna när man skriver på tangentbordet är också någonting som framkommer i mitt material. Ett av barnen använder gärna enbart ena handen när han skriver. Detta uppmärksammades av personalen på syncentralen som försökte uppmuntra honom att lära sig att använda båda händerna. Sammantaget innebär detta att ett barn som ska lära sig att läsa punktskrift behöver god tid på sig att lära sig punktskrift. De maskiner som används för att skriva punkskrift har en tangent för varje punkt (alltså sex stycken). Till detta kommer en tangent för mellanslag. Sammanlagt sju tangenter (Rönnbäck 2003:5). Det är därför viktigt att läsa sig rätt fingersättning på punkskriftsmaskinen. För att kunna utnyttja de möjligheter som den datortekniska utrustningen med tillhörande individuellt utprovade anpassningar erbjuder som skriv-, läs- och kommunikationshjälpmedel måste barnen först lära sig, öva och träna rätt fingersättning för tangentbordet. När en person som läser punktskrift  ska läsa text som visas på datorn används åtta punkter istället för de annars vanliga sex punkterna i en grupp  (en så kallad ”cell”) (Rönnbäck 2003:6). Att med hjälp av punktskrift läser text på datorn kräver allstå stor koordineringsförmåga och förmåga att hålla ordning på flera saker samtidigt. På syncentralen övar barnen för att kunna behärska detta. Vidare måste barnen också förstå datorns uppbyggnad och lära sig att hantera den jämte anpassningarna. Detta innebär bland annat att barnen måste lära sig att bygga upp strukturer för att spara och hitta olika dokument. De måste lära sig att hantera smärre problem med datorn (som till exempel att skärmläsaren inte går igång förrän efter man har startat andra program) veta hur de ska hantera större datorhaverier. De måste bli experter på sina egna hjälpmedel. 


Med syncentralens personal tränar barnen också förflyttning och orientering och andra färdigheter som är väsentliga att kunna i vardagslivet. Barnen ska lära sig att hitta i hemmets närområde, att ta sig till och från skolan, att hitta inne i skolan (som exempelvis till och från matbespisningen eller gymnastiksalen) samt till eventuella fritidsaktiviteter. Andra exempel är att barnen lär sig att sitta på ett ergonomiskt korrekt sätt när de läser och skriver. Har barnen viss synförmåga kvar försöker syncentralerna att stärka användningen av den, men i och med att barnen ofta måste komma väldigt nära de studerade objekten böjer barnen ofta på ryggen. På syncentralerna lär de sig tekniker för att istället flytta det studerade objekten närmare kroppen.


Förutom skolbarnen själva så tycks även föräldrar och skolpersonal vara tvungna att lära sig en hel del beroende på barnets synnedsättning och den övergripande synhabilitering som ges. Det vill säga, indirekt uppstår skuggeffekter av projektet att lära sig. Projektet att lära sig återspeglas även i hur personalen på syncentralerna ska försöka hålla sig à jour med den datortekniska utvecklingen. Datorerna utgör en källa till viss motsättning mellan personalkategorierna på syncentralerna då det inte alltid finns en gemensam förståelse och acceptans för vad det innebär att arbeta med datortekniska hjälpmedel. Dessa skilda uppfattningar leder ibland till att olika prioriteringar görs angående hur arbetet tillsammans barnen ska läggas upp.


Projektet att lära sig handlar om lärande genom skolans utbildning och i den meningen har dess betydelse för barnen behandlades utförligt i kapitel 5. Projektet att lära sig har emellertid också en annan sida. Det är viktigt att lära sig för att man ska kunna leva det liv man vill, att få arbeta med det som man vill, att vara delaktig i samhället så som det gestaltar sig i olika sociala sammanhang. Det innebär att själv kunna utföra uppgifter utan att alltid behöva be om hjälp. Barnen lär sig över tid att ta mer ansvar för sin personliga utrustning och blir alltmer självständiga. Detta utgör grunden för de andra övergripande projekten som utkristalliserat sig vid analysen: att bli socialt delaktig och att bli självständig.


6.3  Projektet att bli socialt delaktig


För alla människor är social interaktion fundamental. Genom att umgås med andra lär vi oss om omvärlden och om oss själva. Men för att kunna umgås och interagera krävs att vi lärt oss förutsättningarna för detta. I samspel med andra personer lär vi oss vilka sociala koder och regler som finns i olika sammanhang. Precis som små barn med grav synnedsättning måste stimuleras att krypa och att upptäcka saker behöver äldre barn får uppmuntran och stimulans att upptäcka omvärlden. Sådan stimulans kommer bland annat från att umgås med andra barn och ungdomar. 


Kroppsuppfattning och lekar erbjuder möjlighet till att bli socialt delaktig


Att bli socialt delaktig innefattar, förutom att samtala, också exempelvis att delta i lekar och andra aktiviteter som att handla kläder, att gå på bio, att utöva fritidsaktiviteter. Hemmet och dess näromgivning är en väsentlig plats när det gäller projektet att bli socialt delaktig för barn med synnedsättningar. Men också skolan och syncentralen ägnar sig åt detta projekt. På syncentralerna ordnas träffar för barn och ungdomar med synnedsättning där de kan umgås, skapa nätverk och utbyta erfarenheter under lättsamma former. Det kan röra sig om att göra utflykter till ortens brandstation, att besöka biblioteket eller att äta på restaurang. Träffarna kan också röra speciella teman där allt från användningen av datortekniska hjälpmedel till kläder, utseende och kroppskännedom diskuteras. 


En bra kroppsuppfattning kan stärka barns möjligheter att bli socialt delaktiga och att bli självständiga. Detta poängteras ytterligare när föräldrar i studien betonar vikten av att barnen har en bra kroppskännedom och kroppsuppfattning. Bennys mamma berättar om hur hon skaffade en studsmatta och att han hoppade ofta på den. Hon säger: ”…där hittade han sig själv och kroppen ” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21). 


Syncentralen har ambitionen att barnen ska hitta sin kropp, och att denna kroppskännedom ska ge dem säkerhet och mod att springa och röra sig så fritt som möjligt på olika platser. Inom den tidsgeografiska ansatsen är platsen viktig. Platsen och det geografiska sammanhanget möjliggör vissa aktiviteter och kan både utgöra en resurs och en restriktion. För barn med synnedsättning blir platsens betydelse och påverkan påtaglig. I materialet framkommer att många föräldrar anser att det är viktigt och känns tryggt om såväl platsen där barnet befinner sig är känd för barnet som att barnet är känt (igenkänd) på platsen. I intervjuerna med personal från syncentraler framkommer ofta att en synnedsättning många gånger också medför ett rörelsehinder i och med att man kan bli osäker på sin egen kropp, att man aldrig rör sig fritt och helt enkelt inte vågar springa, hoppa och skutta för man inte vet vad som finns längre fram. I intervjuerna med föräldrarna framkommer att barnen trots allt springer, skuttar och rör sig – men med det förbehållet att de känner till omgivningarna och vet var saker och ting ligger. De kända platserna innebär kända områden där man kan röra sig. I närområdet kring hemmet lär sig barnen hur miljön ser ut. De lär sig också att hitta riktmärken för sin orientering som till exempel hur marken känns och doftar, om det är gräs eller asfalt precis innan de ska svänga till vänster efter den låga stickiga busken.


Barn med synnedsättning uppmanas att delta i de seende klasskamraternas lekar. Men vissa lekar tycks vara lättare än andra att hänga med på om man inte ser. Beatas mamma berättar till exempel (intervju 2004-05-27) att hennes dotter tycker att det är roligt att leka med pojkarna i skolan därför att de leker en typ av lekar som hon kan hänga med på, som att åka rutschkana, och att springa och jaga varandra. Flickorna i klassen leker kurra-gömma-lekar, och det är svårt för Beata att orientera sig i buskage och därmed att hitta egna bra gömställen, men framförallt är det svårt för henne att leta efter de andra barnen som har gömt sig. 


Trots grav synnedsättning cyklar flera av barnen,
 och det är ett sätt att umgås med kompisar. Många barn umgås genom att cykla omkring och några av barnen i studien umgicks med sina kamrater på detta sätt. Kanske finns det också en stor poäng i att barnen på detta sätt kan busa tillsammans med andra barn. Ett av barnen säger så här när han förklarar vad det är som är roligt med att cykla. 


 ”Det är rätt kul, för en del typ lärare och sånt på skolan. Dom tror typ att jag är helt blind. (Ja) Sen så cyklar jag, så typ dom – VA, kan han cykla!!! (Jaa!) Så jag och [en kompis namn – min kommentar] tänkte köpa en moppe nu! ” (intervju med Bosse 2004-04-20).
 


I och med att barnen ofta har svårt att förklara för andra hur de ser
, kan de också ha svårt att uppfatta och bedöma sitt eget beteende i relation till synförmåga – och vad detta kan få för konsekvenser i trafiken. Föräldrarna var oroliga för såväl sitt eget barns som andra personens säkerhet, men menade att det var svårt att förbjuda barnen att cykla. En av föräldrarna säger så här: 

”Det är svårt att förbjuda – det blir värre då. Det funkar om han känner till vägen.”  (intervju med Benjamins pappa 2004-06-02). 

När barnen var yngre cyklade föräldrarna tandemcykel med dem. När barnen blivit äldre upplevs dock inte tandemcykeln som ett alternativ till att själv kunna cykla. Barnen vill göra sådant som andra barn gör. Detta märks också i skolundervisningen. Ett av barnen berättar om att han tycker bild och idrott är de roligaste ämnena i skolan. Fast han menar att idrotten var roligare förr – innan han började se sämre (intervju med Bosse 2004-04-20). Han säger också att:


”nu så har [assistenten - min anmärkning] och jag vart i gymmet hela året, det börjar bli astråkigt. (Jaha) Nu har man tröttnat på det. (hmhm) Fast nu ska vi väl börja va ute, typ stöta kula och 60 meter och sånt (Hm) Och det är kul i alla fall. (Jaa, vad bra!) (intervju med Bosse 2004-04-20).


När barnet frågar: ”Vad ska jag göra då?” när gymnastiktimmen diskuteras (intervju med assistent Sonny 2004-04-20) framgår att barnet noterar att han förutsätts göra någonting annat än det klasskamraterna ska göra. I många fall tränar barnen med synnedsättning på gym och ibland går de och simmar istället för att vara med på den ordinarie lektionen. Barnen gör alltså ofta andra aktiviteter än de som de andra i klassen företar sig. I många av intervjuerna utrycker föräldrarna att de tycker att gymnastiklärarna gör det för lätt för sig genom att hänvisa eleven till att simma eller att gå på gym, istället för att verkligen anstränga sig att anpassa idrotten och gymnastiken så att alla barn kan vara med på lika villkor. Denna avskiljdhet innebär att barnen förlorar tillfällen att bli socialt delaktiga. Även här får alltså de särskilda åtgärderna i skolan, på grund av synnedsättningarna, skuggeffekter för barnen.


I och med att barnen behöver åka till syncentralen för att bland annat prova ut och träna på sin datortekniska utrustning är de också ibland helt frånvarande från vissa lektioner. Gymnastiklektionen förefaller vara den lektion som ofta tas i anspråk för detta. Syncentralens personal påpekar, som nämnts tidigare, att en synnedsättning också ofta innebär ett rörelsehinder, och att det därför är viktigt för barnen att träna och lära känna sin kropp. En stillasittande fritid är enligt undersökningar betydligt vanligare bland personer med funktionshinder än bland den övriga befolkningen (Statens folkhälsoinstituts rapport 2008:13, sid 65). Detta pekar på att syncentralerna stödjer flera projekt och det uppstår kollisioner mellan olika aktiviteter som stödjer olika projekt. Barnen behöver åka till syncentralen för att få stöd och hjälp, att bland annat lära sig att hantera sina datortekniska hjälpmedel, men för att göra detta måste de vara frånvarande från skolans lektioner. Projektet att lära sig stöds inte fullt ut, samtidigt som inte heller projektet att bli socialt delaktig stöds i och med att barnet inte följer den ordinarie undervisningen. 


Att förstå lekens koder och förutsättningar

Precis som barn med synnedsättning måste bli lockade att krypa och undersöka saker och ting som ligger utanför deras omedelbara närområde måste barn med grava synnedsättningar också ha möjlighet att lära sig att leka med andra (Janson 1996). Även icke-verbal kommunikation utgör i detta sammanhang en viktig aspekt (Magnusson 2003). Med andra ord, för att kunna delta i samhällslivet, såväl som barn som senare som vuxen, är det viktigt att barnen kan bli socialt delaktiga. För att kunna umgås och delta är det väsentligt att veta och förstå vilka koder som finns i olika sociala sammanhang. Detta kan gälla hur barn ska kunna hitta olika sätt att umgås mellan såväl kamrater, hur barnen relationr utvecklas och hur man tar sig in i sådana relationer. Detta gäller såväl mer formella organisationer som mer informella kamratrelationer (Janson 1996). Forskning (bland andra Janson 1996) visar på vikten att blinda barn får hjälp att förstå vilka koder som reglerar seende barns lekar. Exempel på sådana koder är turtagningsregler i lekar, hur barn tar sig in i pågående lekar och vad den som vill in i leken förväntas bidra med. Inträdesregler är viktiga och många barn med synnedsättning behöver få hjälp att lära sig hur detta kan gå till (Janson 1996; Janson, Nordström och Thunstam u.å.; Söderquist Dunkers 2006). I Janson, Nordström och Thunstam påpekas dock att:


 ” Interventioner borde följaktligen inrikta sig på att påverka arenans och aktivitetens fysiska och symboliska tillgänglighet, snarare än att söka modifiera ett i sig kreativt beteende hos det enskilda barnet” (Janson, Nordström och Thunstam u.å.:23).


Seendet betraktas många gånger som en nyckel till social interaktion, då det ofta är med hjälp av ögat och synen som turtagning vid samtal sker. Såtillvida kan synen betraktas som en resurs. Men som Ulf Janson påpekar (kommentar vid Nätverksmöte för forskare inom Forum Vision med anknytning till synskador, Stockholms universitet, 080822) kan synen i sig också utgöra en restriktion. Ett barn som på skolgården iakttagit att andra barn gjort miner till varandra eller sett uttråkade ut när barnet skulle börja berätta någonting kan kanske därför besluta sig för att inte säga det han eller hon ursprungligen hade tänkt säga. Seendets betydelse vid social interaktion beskrivs också av föräldrarna i min studie. En av föräldrarna beskriver hur hennes son inte alls tycker om att vara ute på egen hand därför att han är rädd för att träffa på skolkamrater som retas. Mamman säger:


”Alltså förra sommarn då var han inte ut en enda dag, alltså utan att jag var med. För att han våga inte ens gå ut här, fast han känner till det så väl i området. Då det inte är några bilar eller så där. (nej) Men då är han osäker på att han ska träffa på kompisar eller skolkamrater som retas, och han vet inte … han litar inte på dom, han ser ju inte vad dom gör. (nej) (intervju med Botvids mamma 2004-05-17).


Enligt mamman känner sig sonen inte trygg i och med att han inte ser och uppfattar vad andra barn i området gör. Han kan inte se eller tyda deras ansiktsutryck och gester och därför inte bedöma vad de kommer att göra. Synnedsättningen kan alltså betraktas som en restriktion för barnets möjligheter att bli socialt delaktig.


Kroppsuppfattning kan också röra sig om huruvida en person beter sig som andra gör på särskilda platser. Om en person har ett alltför avvikande beteende så kan detta inverka menligt på möjligheterna att umgås. Personer med synnedsättning kan ibland utveckla ett beteende som kallas ”blindismer” (Magnusson 2003:3). Detta kan innebära att personen omedvetet, mer eller mindre tvångsmässigt gör vissa ljud, trycker i ögonen, eller gungar med överkroppen. Ofta försöker personalen från syncentralen påverka barnet, och med föräldrars och skolans hjälp att försöka att ändra eller minska förekomsten av sådant beteende. Studiens material visar att möjligheten att få nya kompisar till viss del kan hämmas av att se annorlunda ut eller bete sig annorlunda än andra. En av pojkarna jag intervjuade berättade om vilka personer han umgicks med i skolan och på fritiden. Han beskriver sitt möte med en av dem på detta sätt: 


” Han trodde att jag var CP störd först. (Jasså!) Bara för att jag satt så HÄR med fingret i ögat och sånt. (jaha!) Så trodde han dom första två veckorna att jag var CP störd”. (intervju med Bosse 2004-04-20). 


Av materialet framkommer också att andra barn på skolan under den förstatiden när barnet började gå på skolan i fråga, först var fundersamma, och lite rädda för ett av barnen i och med att hans ögon såg annorlunda ut än de andra barnens. Vid samtal med hans stödperson Svea, brättar att hon i början ägnat mycket tid åt att möjliggöra för barnen på skolan att etablera kontakt och lära känna varandra (samtal med Bertils kompanjonlärare). Stödpersonen har alltså försökt att stödja barnets sociala delaktighet. 


Kamrater


Flera av barnen i studien, till exempel Beata, leker och umgås mycket med andra barn. Detsamma gäller också för Bosse som pratar om att han spelar data- eller TV-spel med en pojke,
 och att han brukar cykla med en annan. Inte bara viljan och önskan om interaktion med andra är individuell utan också förmågan. Barns situation kan vara starkt kopplad till hur relationerna med klasskamraterna fungerar. I en klass kan barnet vara utanför, för att efter ett byte av klass uppleva en väsentlig skillnad i öppenhet och gemenskap. Ett av barnen uttryckte det så här: 


”Alltså det var helt otroligt, jag hade kommit in i den klassen i 9:an. (jaa) Och jag kom in jättebra. Och på grillfesten var det som … vi hade sån här grillfest på slutet. Och då märktes det verkligen det var som jag funnits med hela tiden.” (intervju med Bodil 2004-05-11).


Men det är inte alltid det är så enkelt. En av föräldrarna berättar att sonen är ensam och känner sig utanför. Mamman säger så här:


  ”…Ja, han har alltid känt sig utanför. Och nu är det väl så att i hans klass, säger dom att killarna har väldig god sammanhållning. För det är idrottskillar och dom är som ett gäng allihop och där passar ju inte Botvid in då. (neej) I och med att han inte kan va med och sparka fotboll och cykla omkring som dom gör. (nej) Så att ibland har han sagt att han skulle vilja byta klass. Men jag är lite rädd för det också för att det här är bra killar, det är ingen som är elak mot honom. Utan det har funkat bra så då, fast … Men det är klart att vara utesluten och ensam det är också en slags mobbning, men det kan ju bli värre om han byter.” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17).


En kikare betraktas olika i skogen och i staden

I de allra flesta hem i Sverige finns det en TV-apparat. Oftast står kanske en soffa eller ett par fåtöljer en bit bort från TV:n så att de som sitter runt omkring apparaten alla kan se på skärmen. För personer med grava synnedsättningar är oftast detta sätt att se på TV inte möjligt. Ett av barnen berättar att när han sitter ensam och tittar på TV i sitt eget rum sitter han väldigt nära skärmen, mindre än en meter ifrån, medan han när han befinner sig hos kompisar och tittar på TV använder sig av en kikare för att se. Kikaren använder han för att inte vara tvungen att sitta framför de andra, och skymma sikten för dem. Han säger:


 ”Ja. Jag tycker inte om att sitta, för alla med huvudet SÅ. Utan då tycker jag när jag sitter med alla andra så då använder jag kikaren, och så ser jag väl det mesta. Jag har kanske lite svårt att läsa, när det är textat utländska filmer och så….” (intervju Bengt 2004-03-05). 


Användningen av kikare underlättar således för andra personer som barnet tittar tillsammans med, men försvårar för honom själv. Då barnet inte ser hela bilden på TV:n blir det besvärligare för honom att försöka hinna med att läsa eventuella textremsor (intervju Bengt 2004-03-05). Materialet visar att barnen tycker att det känns pinsamt att använda sin kikare ute på stan för att läsa på en gatuskylt eller för att de sitter väldigt nära datorskärmen när de spelar spel. Barnen måste också lära sig att använda kikaren. I Beatas dagboksanteckningar framgår till exempel att hon försökte använda sin kikare när klassen såg på bio. Barnen måste lära sig rätt teknik för att kunna använda tekniken, och de måste öva för att kunna använda tekniken på rätt sätt, och för att användningen av hjälpmedlen därmed ska underslättas.

6.4  Projektet att bli självständig


För alla barn är det viktigt att över tid bli självständiga och detta gäller förstås även barn med synnedsättning. I materialet utkristalliseras projektet att bli självständig som det tredje centrala projektet som de inblandade aktörerna i förmedlingsprocessen stöder. Att ge sina barn förutsättningar att bli självständiga individer är en del av alla föräldrarnas uppgift och föräldraroll och detta gäller naturligtvis oavsett om barnet ifråga har en funktionsnedsättning eller inte. Barn med synnedsättning kan dock bli överbeskyddade både av sina föräldrar och av stödpersonen på skolan, och det finns därför ett visst mått av lärande i detta självständighetsprojekt för både barn, föräldrar och stödpersoner. 

En mamma beskriver hur hon tidigare kunde ha dåligt samvete. Hon tänkte ofta:  ”Åååå, hur ska jag göra nu och lämna min lilla unge som inte ser…så där” (intervju med Bennys mamma intervju 2004-04-21). Mamman berättar att hon över tid har blivit lugnare, att hon inte jagar upp sig på samma sätt och att detta resulterat i att barnet märker att hon litar på honom, och att hon utgår från att han ska klara sig i olika situationer. Hon säger att: ”det är väldigt viktigt vad vi vuxna förmedlar” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21), och fortsätter senare i intervjun med att säga ”jag ger honom chansen att, det här klarar jag själv”. Över tid skulle föräldrarna kunna sägas genomgå en mognadsprocess allteftersom de lär sig att acceptera barnets synnedsättning och hur man kan hantera och ordna förutsättningar så att de blir resurser i vardagen. Föräldrar talar om hur de på bästa sätt ska kunna ge sina barn möjligheter och en grund att bygga vidare på vad gäller inställning och förutsättningar att leva självständiga liv i vardagen. Barnen måste prova att göra saker - och att tillåtas att både lyckas och att misslyckas. En av de intervjuade föräldrarna säger så här: ”Man får inte hämma dem bara för att de inte ser liksom” (intervju med Bosses mamma 2004-05-18).


Citatet illustrerar de intervjuade föräldrarnas inställning till hur de vill uppmuntra sina barn att prova saker och ting, att utvecklas och att våga. Resonemanget som föräldrarna för kring att låta barnen prova genomsyrar även grundläggande tankar kring uppfostran i stort av deras barn. I de fall det finns fler barn
 i familjen har vi diskuterat kring om föräldrarna medvetet har handlat olika beroende på om det har rört barnet med synnedsättning eller syskonen. I en av familjerna fanns det tre barn, varav en pojke med synnedsättning som mellanbarn. Han har en 1,5 år äldre syster och mamman har medvetet ansträngt sig för att inte behandla barnen annorlunda. Hon säger: 

”… Jag har inte uppfostrat henne att ’nu har vi en blind unge’ – utan ’nu har vi två syskon’.” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21).


När jag under intervjun med en av föräldrarna frågar om vilket råd de skulle ge till föräldrar i en liknande situation säger pappan: 

”Man får inte bli för larvig. Låt dom prova saker. Prova som andra barn, tycker jag.”  (intervju med Bosses pappa 2004-05-18). 


Det finns en viss överbetoning av på att barn med synnedsättning alltid ska vara ordningsamma och hålla reda på var de har sina saker. Seende barn kanske släpper sin ryggsäck rakt ner där de råkar stå – men barn med synnedsättning uppmanas att veta var de har sina saker, var de lagt fickminnet, käppen, var sladdarna till datorn ligger. Men synnedsättning eller inte – barn är barn och de tappar och glömmer saker. Barnens föräldrar gör avvägningar om hur mycket de ska tjata och betona ordningen, och de betonar också att det är viktigt att låta dem vara tonåringar som alla andra. En mamma uttrycker detta så här: 


”Fast han är osäker tonåring, finnar, hormoner och hela skiten. Slår i dörrar och ber mig fara åt skogen. Ja allt, han är ju en unge. Vi får inte glömma barnet i honom.” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21).


Som konstaterats under projektet att bli socialt delaktig är det några av barnen som cyklar. Detta är ett sätt att umgås med sina kamrater. Föräldrarna är dock oroliga, även om de låter barnen cykla på cykelvägar och där de känner till omgivningarna. Föräldrarna har alla varit lite oroliga över hur det skulle fungera både för sitt eget barns och andra personers vidkommande. De tycks dock ha varit tvungna övervinna den rädslan. En av föräldrarna säger:


”Jag var ju livrädd i början när han skulle åka sina inlines och så här. Och skateboard höll han på med ett tag och körde. Men att så ser man att han klarar det. Det är ju någonting, man får ju inte överbeskydda dom heller, han måste ju få sina utmaningar och tänja sina gränser. [Har det varit svårt? – frågar jag]… Nej, jag tycker inte det, att det varit det. Man provar litet i taget så där så blir man litet modigare”  (intervju med Botvids mamma 2004-05-17). 


Det tycks som om det är en säkerhet för föräldrarna att veta att deras barn är igenkänt av dem som vistas i grannskapet. På så sätt kan andra personer hjälpa till om barnet inte skulle kunna hitta hem efter att ha varit ute. Men det är inte alltid det räcker med att vara igenkänd på platsen eller att vara på en känd plats för att känna sig trygg. Även välvilligt inställda personer i grannskapet kan ibland ha svårt att veta hur mycket barnen med grava synskador faktiskt ser. Botvids mamma berättar:


 ”… han ser ju kontraster. Så asfalten och sen buskarna och raka linjer så här, det kan han nog se lite så. (hmhm) Och han se sandlådan och så här. Ja ja, så att … liksom lite så att … (Jaa) Nu vet han ju att den finns där. I början vet jag att han kunde gå liksom, om det stod nån bil parkerad att man fick varna honom så han inte skulle gå på bilen. Men nu ser han, han har lärt sig att använda den lilla syn han har mer observant på nåt sätt. (Hm) Han ser inte vad det är men han märker att det är nånting där. (Nåt!) Jaa. Så grannarna här dom har ju svårt och tro att han är blind, "Visst ser han!" Säger dom, "titta här, han går ju precis!" /Med litet skratt/ (jaa) Men det är det att han känner till så bra här. Så att det … (jaa) ” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17).


Detta är ett exempel på att även personer i barnens närområde tror att barnet kan (se) mer än vad det egentligen kan – på ett sätt kan sägas utgöra (eller till och med skapa) hinder för barnet genom att kanske inte varna i tid, väja i god tid när de själva kommer med cykel eller gående, för att ge barnet litet manöverutrymme. Jag menar att detta pekar på att också en alltför stor tro på barnets förmåga kan utgöra ett hinder. Denna kan i och för sig kraftigt förminskas genom att omgivningen iakttar försiktighet och kanske extra hänsyn när barnet rör sig i omgivningen.


Att stärka självständighet


I materialet tycker jag mig se att föräldrarna genomgående har funderat mycket på detta hur de ska locka, visa på möjligheter och samtidigt släppa taget och låta barnen prova själva. En av de strategier som föräldrarna har använt sig av för att inte vara för överbeskyddande är att, som Bennys mamma (2004-04-21) berättar, helt sonika vända sig om och inte titta på när han prövade olika saker. Hon berättar bland annat om hur han, när han var liten, klättrade upp på hyllorna ovanför köksbordet för att ta tag i kakburken som fanns där. Naturligtvis, säger hon så har hon också skrikit till många gånger för att hon har blivit rädd, vilket haft till följd att han också har blivit rädd. Mamman reflekterar så här: 


”Och vad har jag förmedlat? – att göra någonting själv är helt fel, att bli självständig, det är ju, mamma blir vansinnig, hon blir ju dörädd” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21).


Ett sätt som föräldrarna tycks använda för att förvissa sig om att barnen vet vad de ska göra i olika situationer som kan tänkas uppkomma, är att ställa frågor till dem av karaktären: ”Vad gör du om…?”. Bennys mamma talar bland annat mycket om hur hon har försökt att prata med sonen och att de tillsammans har resonerat kring vad han skulle göra om han råkade ut för att han blir avsläppt av färdtjänsttaxin på fel adress. ”Vad gör du då?” har hon frågat för att utifrån ett tänkt skräckscenario diskutera sig fram till vad som skulle kunna vara en riktig strategi inför dylika resor eller andra händelser (intervju med Bennys mamma 2004-04-21). 


Som ett led i att möjliggöra för barnen och ungdomarna att bli självständiga finns det en möjlighet att gå ett tionde år i grundskolan. Det är frivilligt och motiveras av att barnet med synnedsättning ska ha möjlighet att stärka sina kunskaper i olika ämnen – och bland annat träna sig att göra saker på egen hand. Viljan till självständighet märks bland annat i intervjuer där barnen menar att det vore bra om de lärde sig att klara sig själva. Bland annat säger ett av barnen att han tänker välja ämnet hemkunskap, som ett av de ämnen han ska läsa under sitt extra, tionde år. Han motiverar sitt ämnesval så här: 


”För det känns som att jag inte riktigt kan… hur ska jag säga, klara av och laga mat själv. (Hmm) Jag måste alltid ha någon som hjälper mig, och det är inte så…Som ser, som hjälper mig med olika saker. (ja, okej) Så, det kan va ett bra tips”. (intervju med Botvid 2004-05-17)


Barnet signalerar att han tänker sig ett liv där han ska ta hand om matlagningen på egen hand. I intervjuer med föräldrarna framkommer att också de tycker att det vore bra om deras barn kunde bli självständiga och lära sig att klara sig själva. Viljan till självständighet tar sig alltså utryck i att barnen strävar efter att exempelvis klara sig själva hemma och att de kan laga mat till sig själva. Vidare framkommer att de, över tid, klarar sig själv i skolan utan assistent, att de själva kan ringa efter färdtjänst, att de kan vara på in praktikplats utan att ha sin assistent med sig. Självständigheten tar sig också uttryck genom att barnen, i intervjuerna, visar på att det ofta är de själva som pratar med syncentralens datatekniker när någonting inte fungerar med datorn. Gentemot syncentralen sker också en gradvis förskjutning från att personalen på syncentralen talat om att, det här eller det här, ska eller behöver barnet göra eller träna på, till att barnen själva ska ta ansvar för sina kontakter med syncentralen. Det kan exempelvis röra sig om när och hur ofta barnen vill ha hjälp med att till exempel träna i nya vägar att gå för att ta sig till okända platser. Detta kan vara nödvändigt när eleven ska byta skola i samband med övergång till gymnasiet. Träningens omfång överlåts mer under gymnasiet, i högre grad, till barnen själva att styra över. I yngre åldrar upplever jag att det är syncentralens personal som bestämmer att de ska öva på speciella saker. 


I materialet berättar personalen från en syncentral att barnen i viss ålder inte vill förlika sig med sin synnedsättning. Detta resulterar bland annat i att de inte kommer till syncentralen. Ett av barnen säger så här: 


” Det är min egen strävan efter att bli självständig. (Hmhm) Eller annars har jag blivit trött på och va synskadad (jaha!) Jag håller fortfarande föredrag om det och så, men … (hmhm) … men jag går inte på såna här synskademöten och sånt längre. Och jag har ingen kontakt med nå[gra – mitt tillägg] synskadade just för tillfället. Det tror jag kanske kan bero på det att jag inte har lust och va synskadad…. Fast jag vet ju att jag är synskadad. Jag skäms inte för det då. Jag är trött på och vara bara.”  (intervju med Bengt 2004-03-05).


Han fortsätter:


 ”Jag tror att jag känner mig mer normal nu än vad jag gjorde förut på nåt sätt. Det syns inte lika tydligt att jag är synskadad längre.” (intervju med Bengt 2004-03-05). 


Han menar att tidigare syntes så tydligt att han hade en synnedsättning i och med att han hade hjälpmedel, och alltid var tvungen att fråga efter vägen. Han berättar att han tycket att de stora datorborden som barnen i skolan använde tidigare verkligen var mycket utpekande, och han säger:


”Den [datorbordet förr- min kommentar] var ju extrem. Så då behövde jag ju verkligen träffa andra och prata ut och känna att man faktiskt inte var så ovanlig som, som man var. Utan att det fanns andra som var som en själv. Nu behövs inte det ens längre, eftersom jag känner mig rätt normal i mitt fall.” (intervju med Bengt 2004-03-05).


Barnen får datortekniska hjälpmedel framför allt för att ha bättre möjligheter att klara av skolarbetet. Precis som alla andra barn har de också drömmar kring vad de vill göra när de växer upp. I intervjuerna har barnen utryckt olika funderingar kring sina framtidsdrömmar. Ett av barnen ville bli Formel 1 förare, ett vill arbeta med ljud, ett tredje vill bli skådespelare, ett fjärde har tänkt sig att bli journalist. Det finns alltså en stor spridning i barnens framtidsdrömmar. Det finns också en medvetenhet om att de kanske inte kommer att kunna göra allting de vill – men jag menar att deras ambition tyder på en frisk tillförsikt, och framtidstro på sin egen kapacitet och förmåga. Men, trots ett självförtroende, så finns det också en markant insikt kring att vissa yrken nog ändå kanske inte kommer att vara helt självklara som yrkesval. Pojken som egentligen ville bli Formel 1 förare säger att han inte kan det längre när han nu ser sämre än han gjorde tidigare. Han säger:


 ”Egentligen skulle jag vilja bli F1-stjärna. Fast det kan jag inte… Och sen förut, innan jag börja se sämre, så ville jag bli sån här dataspelstestare… Fast det går inte heller längre, så jag vet inte.” (intervju med Bosse 2004-04-20). 


Den tillförsikt och framtidstro som materialet visar återfinns dock inte alltid i de sociala sammanhang som finns utanför skola, syncentral och hem. En pojke berättade om, att han, när han vid ett tillfälle diskuterade sina framtidsplaner fick frågan om vad han skulle göra ”när du [det vill säga han – min kommentar] blir arbetslös” (intervju med Bengt 2004-03-05). Diskussionerna angående framtiden rörde sig i detta fall inte kring hur Bengt skulle göra för att uppnå sina mål och förverkliga sina yrkesdrömmar utan utgick från att det skulle vara svårt för honom att få arbete efter skolan. Från barnens sida finner jag i materialet dock att de litar på sig själva och tycks vara trygga i sig själva. Detta illustreras bland annat av Bennys resonemang inför val av program och gymnasieskola. Som svar på en fråga från mig om hur det känns att han antagligen blir den enda elev från sin skola som ska gå på den gymnasieskola han valt, säger han:


”Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är bättre och gå nånting som känns bra och gå, än att ta nån bara för att en kompis går på samma skola (jaa!)” (intervju med Benny 2004-05-04). 


Även stödpersoner i skolan arbetar aktivt med att barnen ska lära sig att klara sig själva. En assistent berättar hur han och läraren i gymnastik bestämde att assistenten inte skulle vara med på de lektionerna utan att eleven skulle klara sig själv. Processen dit skulle gå via att gymnastikläraren först själv hjälpte eleven och sedan att bad andra elever att hjälpa till, till exempel med att följa eleven till gymnastiken eller till matsalen. Det finns även en utveckling i vad gäller hur assistenten tänkte och agerade kring frågan om hur man ber någon annan att hjälpa till. Först frågade han barnet om de skulle be någon annan om hjälp, så småningom kunde han fråga om det var han eller barnet som skulle be om hjälp. I början ville barnet att assistenten skulle fråga, men så småningom sa barnet att det där fixade han själv. Assistenten har även försökt stärka barnet självständighet genom att försöka förmå eleven att själv ta ansvar för sin dator. Här tycks assistenten ha arbetat självständigt utan hjälp från ämneslärarna eller andra elever. Den övergripanden tanken är dock densamma, att få barnet att bli självständig gentemot assistenten. Assistenten berättar om hur han, med flit, till exempel började glömma bort att han skulle ta med datorn till lektionerna, han kom för sent – allt för att få det till att det skulle bli mer osäkert och krångligare, samt ta längre tid om assistenten skulle ordna med datorn än om barnet själv tog hand om den. Assistenten tycker själv att det kanske var lite fult gjort, men att det var bättre att ta det den vägen, och att barnet därigenom också själv fattade beslutet att börja ta ansvar för sin egen dator. Att på detta sätt låta barnet komma fram till att det var enklare att göra det själv, upplevdes av assistenten som ett bättre sätt än att hålla på och tjata. Vare sig assistenterna eller kompanjonlärarna vill ha någon mamma- eller papparoll gentemot eleverna. Ändå kommer de varandra väldigt nära under den tid de arbetar tillsammans. Detta kan ju vara på gott och ont. Barn som umgås mycket med vuxna får lätt att få kontakt med vuxna, men kanske svårare att umgås med jämnåriga, de kan därför lätt betraktas som lillgamla. Assistenterna gör avvägningar mellan hur de ska funderna och agera kring de uppgifter som de tycker hör samman med arbetsuppgiften. 


6.5  Avslutning


I förmedlingsprocessen av datortekniska hjälpmedel till barn med grava synnedsättningar utkristalliseras tre övergripande projekt: att lära sig, att bli socialt delaktig samt att bli självständig. Generellt sett kan dessa tre projekt framträda inom alla de tre organisationer som ingår i förmedlingsarbetet. Presentationen av de tre projekten har gjorts i ordningen: att lära sig, att bli socialt delaktig samt att bli självständig eftersom jag menar att projektet att lära sig kan sägas ingå i eller utgöra förutsättningar för möjligheterna att genomföra de övriga två. Detta exemplifieras bland annat med att många barn med synnedsättningar kan behöva lära sig att leka med andra barn, det vill säga projektet att lära sig måste stödjas för att kunna realisera projektet att bli socialt delaktig. Denna studie handlar om möjligheter att skapa resurser och överbrygga hinder i syfte att genomföra förmedlingen av datortekniska hjälpmedel i vardagen för skolbarn med grav synnedsättning. Användningen av de datortekniska hjälpmedlen utgår från att de inblandade parterna lyckas manövrera i förmedlingsprocessen och ta hänsyn till flera konkurrerande aktiviteter och projekt.

För att projekten ska kunna realiseras krävs resurser av olika slag. Syncentral och skola ska medverka till att skapa resurser så att barnet kan förverkliga de tre projekten. Saknas tillräckliga resurser vid genomförandet av ett projekt möter de inblandade ett antal restriktioner. Dock kan det uppkomma problem med packningar och konkurrens mellan vilket av de tre projekten som ska vara dominant i den bemärkelsen att det för tillfället har prioritet över de andra. I analysen av undersökningsmaterialet framstår samordning av och konkurrens mellan de tre projekten som organisatoriska stötestenar (Friberg 1990:273-295; 1999:57-58) som de inblandade personerna i förmedlingsprocessen måste förhålla sig till, hantera, och göra avvägningar och val mellan. Om samordning av och konkurens mellan de tre projekten analytiskt betraktas som organisatoriska stötestenar kan de problem och dilemman som uppstår när avvägningar mellan dem sker lättare förklaras. Avvägningar kan ske på kort respektive lång sikt och valet får konsekvenser för hur samverkan mellan organisationerna fungerar. Vilka problem uppstår när företrädare för de olika organisationerna gör anspråk på barnets tid och engagemang för sina respektive organisationsprojekt eller sina perspektiv på projekten? Detta studeras i nästa kapitel genom att olika situationer från förmedlingsprocessens vardag diskuteras utifrån hur de tre centrala projekten kan påverka och påverkas av samverkan och samordning (eller brist på sådan) av de inblandade personerna.

Kapitel 7


Vardagliga situationer i förmedlingsprocessen 


I avhandlingen intresserar jag mig för vad som blir resultatet av förmedlingsprocessen så som den realiseras genom olika typer av projekt och de rörelser och relationer mellan och inom de tre organisationerna (skolan, syncentralen och hemmet), som projekten ger upphov till. Jag är intresserad av förmedlingsarbetets konsekvenser för barnen. Därför vill jag förstå praktiken som den tar sig uttryck i förmedlingsprocessens genomförande när den vävs in i vardagliga göranden. 


7.1 Att förstå förmedlingsprocessen i vardagens praktik


I studien avser jag att analysera hur de tre centrala projekten (att lära, att bli socialt delaktig och att bli självständig), utifrån ett helhetsorienterat perspektiv, påverkar, möjliggör eller hindrar förmedlingsprocessens genomförande. För att kunna göra detta har jag identifierat några vardagliga situationer där oklarheter, osäkerhet eller spänningar uppstår mellan de inblandade projekten och därmed också mellan deltagare i processen. 


Därigenom fångas samspelet mellan enskilda personer (föräldrar, skolbarn och professionella) som deltar i den vardagliga praktiken, i de olika organisationerna, och vilkas insatser tillsammans bygger upp förmedlingsprocessen. Analysen av situationerna behandlar vilka projekt som berörs, stöds eller motverkas och jag diskuterar om deltagarna reflekterar över hur vissa val möjliggör eller omöjliggör andra val och ställningstaganden. Det kan också vara så att ett projekt prioriteras på kort sikt framför ett annat, medan det för tillfället lägre prioriterade projektet vid ett senare tillfälle, och på lång sikt ändå kan komma att gynnas av det gjorda valet. De valda situationerna är: Istället för att träna fingersättning, Läxläsning, Koppla ner datorn eller vara med kompisarna?, Teknikens placering i klassrummet,Teknikens placering i tiden: Nu eller sedan? ,Vem vill använda fickminne?


De flesta situationerna äger rum i skolan, vilket är rimligt eftersom barnen i undersökningen går i skolan och vistas där under stor del av sin vakna tid. Skolans organisation har stor betydelse för barnens möjligheter att ta plats och vara delaktiga i undervisningen, och därmed kunna skaffa sig en bra grund att bygga sitt framtida vuxenliv på, (där alla de tre centrala projekten ska realiseras). Även om varje situation äger rum på en plats utspelas flertalet situationer i samspel mellan personer från olika organisationer och berör ett eller flera av de tre projekten. I en situation som äger rum i syncentralens lokaler kan de inblandade personerna vara knutna till såväl skolan, syncentralen som hemmet. 


De valda situationerna visar hur svaren på mina frågeställningar kan gestalta sig på ett konkret vardagligt plan. Situationerna diskuteras och analyseras för att belysa vikten av att kunna hantera förmedlingsprocessen som en helhet. Varje situation analyseras med hjälp av centrala tidsgeografiska begrepp. De två mest frekventa är resurser och restriktioner, men även begreppen organisationsprojekt, individprojekt, skuggeffekter, organisatoriska stötestenar samt lokala ordningsfickor används i analysen.


7.2 Situation: Istället för att träna fingersättning


Situationen utgår från en sammanställning av mina fältanteckningar från observationer och vistelser på en av syncentralerna. I syncentralernas förskrivningsuppdrag ingår att barnet ska lära sig att använda sina hjälpmedel. En grundläggande förutsättning för att kunna använda datortekniska hjälpmedel anses vara att barnet ska kunna använda korrekt fingersättning på tangentbordet. Vissa av tangenterna på tangentbordet ges speciella markeringar på för att möjliggöra för personer som inte ser, att kunna orientera sig. Under den första fasen i min undersökning fanns det konsulenter
 som bland annat hade ett särskilt pedagogiskt ansvar för att barn med synnedsättningar skulle kunna lära sig att arbeta med sina datortekniska hjälpmedel. Det innebar att syncentralerna ansvarade för att barnet lärde sig grunderna i att hantera sina hjälpmedel, som till exempel att lära sig fingersättning, men att konsulenten mer ingående kunde, med sitt pedagogiska kunnande som bas, stötta barnets lärande och förståelse av de tekniska hjälpmedlen.
 


I nedanstående situation ska Benny under våren år 2000 komma till syncentralen för att träna på fingersättningen.

Tillfälle 1. 

Benny och hans assistent
 ska komma till syncentralen för att öva på den dator som Benny antagligen ska få använda i skolan. Det är en bärbar dator, med fullt tangentbord
 och alla tror att detta kommer att innebära att Benny får det lättare att följa med på lektionerna och öva på läxorna. Anpassningsläraren och Benny kommer inte till syncentralen på grund av att de skulle utföra andra aktiviteter på Bennys skola istället.


Tillfälle 2. 

Benny och assistenten slår sig ner vid datorn, Benny slår på den – och så inträder den stora väntan. Konsulenten är försenad. Det visar sig att assistenten inte har med sig den företeckning över kortkommandon som konsulenten tillsammans med Benny (och assistenten) tryckte ut förra gången de var på syncentralen för att träna. Varken Benny eller assistenten kommer ihåg hur det var man skulle göra. Efter ett tag kommer den försenade konsulenten. Han har de eftersökta papperna (eller rättare sagt vet hur man kan ta ut dem från datorn). Efter lite småprat sätter övningen igång. Benny tycker det är roligt med datorer, men tycker inte att det är så roligt att träna fingersättning. Det är också roligare att skriva ”hajar hajar hajar hajar” över hela skärmen än att öva på att använda kortkommandon. Fingersättningen är det också si och så med. Men, precis när jag har börjat fundera på hur i all världen detta ska gå, blixtar det till – och han vet precis hur man genom olika kortkommandon och genvägar ska ta sig från ett ställe i Word till ett annat. Men det här med att träna… Snart är det dags för rast (vilket Benny ser till att meddela i god tid) sedan är det lite träning till och sedan är det slut för denna gång. Innan alla bryter upp bokas nya tider för träningar, och Benny förmanas att träna. Assistenten får uppgifter att träna med honom – viktigast är fingersättningen.

Tillfälle 3. 

Nästa gång Benny ska komma på datorträning kan han och hans assistent inte komma. De skulle göra någonting annat på skolan den planerade tiden (det tänkte inte assistenten på förra gången han och Benny var på syncentralen och då hade han inte heller sin almanacka med sig). Assistenten föreslår att träningen ska ske samma dag som först var inplanerad, fast klockan 14 istället för den avtalade tiden klockan 8.30. Detta samtycker konsulenten till, men han måste sedan ringa och ändra flera andra tidigare inplanerade tider för dagen. På eftermiddagen dyker Benny och assistenten upp och träningen går av stapeln. Benny har inte nämnvärt förbättrat sin fingersättning. En godkänd fingersättning är ett krav för att barnet ska kunna få en dator från syncentralen. Å andra sidan har Benny förståelse för hur det hela hänger ihop, och efter träningens slut när anpassningsläraren, konsulenten och assistenten samtalar över en kopp kaffe, medan Benny drack saft och sedan gick för att läsa serietidningar, pratar man om att Benny, trots att han inte riktigt behärskar fingersättningen ordentligt, ändå ska utrustas med datortekniska hjälpmedel. Anpassningsläraren tror att det här med fingersättningen nog kommer av sig själv om han får öva mer kontinuerligt, så som han kommer att göra om han arbetar med datorn under vardagen i skolan. Det bestäms att Benny ska få datorn och att den ska installeras påföljande vecka. Det beslutas också att komplettera datorn med ett kort som möjliggör Internet-uppkoppling (då skolan redan har detta och arbetar med Internet med de andra eleverna). För att datorn ska kunna installeras på Bennys skola ska datateknikern först ordna med vissa saker som nu inte fungerar på punktskrivaren samt rätta till andra smärre problem. 


Att ha rätt fingersättning på tangentbordet ger barnen ett mycket stort stöd när de ska skriva text på datorn. För att de ska kunna arbeta med datorn måste de också lära sig använda kortkommandon. Grunderna i detta lärs ut på syncentralerna som ett led i deras förskrivningsprocess. Situationen illustrerar flera hinder för mötet mellan de inblandade personerna. Sådana hinder kan analyseras med hjälp av det tidsgeografiska verktyget restriktioner. Ett av de hinder som framgår i situationen är att inplanerade tider för möten inte respekteras. Trots den styrningsrestriktion som den överenskomna mötestiden borde utgöra räcker det inte för att mötet ska komma till stånd – den nödvändiga kopplingen mellan personer och mellan personer och teknik fungerar inte, en kopplingsrestriktion har visat sig.


När Benny och hans assistent inte dyker upp som planerat framgår att två olika organisationers organisationsprojekts krav på individens tid kolliderar. Syncentralens organisationsprojekt kräver att alla personer är på plats samtidigt eftersom det, i den studerade situationen, krävs samordning mellan flera personer för att genomföra träningen, och behovet av kopplingar i tid och rum måste respekteras. Samtidigt ställer skolans organisationsprojekt krav på elevens närvaro i skolan vilket också är en restriktion.


Syncentralens företrädare har uppenbarligen inte lyckats etablera förståelse hos stödpersonen och skolan för betydelsen av det delprojekt i syncentralens organisationsprojekt vars mål är att Benny ska lära sig korrekt fingersättning. Mitt intryck är att assistenten, som verkar inom ramen för skolans organisationsprojekt, inte riktigt lägger samma vikt vid denna träning av fingersättning som de professionella på syncentralen gör. På syncentralen är stämningen ändå vänlig, personalen tar sig tid och försöker planera in nya tider för träning. Assistenten tvingas emellanåt göra avvägningar mellan olika organisationsprojekt, om barnet ska delta i skolaktiviteter eller komma till syncentralen för att träna. De båda organisationsprojekten är inte tillräckligt samordnade. Assistenten tycks inte uppleva styrningen så stark att mötet, inom syncentralens organisationsprojekt (som kräver att kopplingen mellan övningsdatorn på syncentralen och barnet realiseras) prioriteras framför barnets och assistentens deltagande i skolans organisationsprojekt.


Under förmedlingsprocessen uppstår trängsel när många aktiviteter behöver utföras mer eller mindre samtidigt. När Benny behövde ändra tiden för träningen på syncentralen fick detta bland annat konsekvenser på datateknikerns arbete. Denne utför sina arbetsuppgifter på syncentralen i ett särskilt datarum när han inte utför service och installationsarbete i barnens hem eller skolor. När Benny, på den nya tiden, ska träna på fingersättning sitter han i datarummet. Så när datateknikern ska arbeta är datarummet redan upptaget av Benny. För att ändå försöka möjliggöra både för Benny att träna på fingersättningen, och för datateknikern att göra sitt jobb, försöker anpassningsläraren och datateknikern göra en om- och utflyttning av olika datorer och andra apparater
 från datarummet. Detta tar sin tid. Eftersom det inte finns några lediga arbetsrum på syncentralen för att placera datorutrustningen i, får det träningskök som finns på syncentralen (och som för tillfället också var ledigt) utgöra en tillfällig lösning. De förändringar som görs innebär att personalen tillfälligt omskapar den fysiska ordningen i den lokala ordningsficka som kan speglas i rummets möblering. Situationen visar också på att packningsproblem uppkommer till följd av kopplingsrestriktioner. 


Barnet behärskar inte, och kan därmed inte använda datortekniska hjälpmedel innan han eller hon har kunskap om dem, och detta utgör en kapacitetsrestriktion som behöver övervinnas bland annat via träning på syncentralen. För att komma till syncentralen måste Benny och assistenten resa från skolan och tillbaka. Syncentralen ligger belägen i sjukhuset i ett annat område av staden än där skolan finns. Assistenten kör inte bil, och därför åker Benny och han buss. Det innebär en annan kapacitetsrestriktion eftersom Benny enbart kan komma till syncentralen när busstiderna möjliggör för honom att göra det. I och med att Benny och assistenten åker buss, så förlorar Benny mer arbets- och undervisningstid i skolan (på grund av långa förflyttningstider) än om de hade åkt bil. Förflyttningskapaciteten påverkar därmed både utfallet av den planerade aktiviteten och indirekt även Bennys möjlighet att vara aktiv i projektet att lära sig, både i skolan och på syncentralen. En liten försening någonstans på vägen kan få stora konsekvenser, dels för den planerade aktivitetens genomförande, dels för de övriga deltagarnas möjlighet att genomföra andra planerade aktiviteter senare under dagen. 


Trötthet, dåligt humör, ointresse eller ovilja att öva sätter ner barnets kapacitet att medverka i förskrivningen på syncentralen och utgör exempel på restriktioner. Trots att alla inblandade parter är på plats när mötet väl uppstår (och nödvändiga kopplingar sker) råder det stor skillnad i vad de enskilda personerna kan få ut av detta. Benny förefaller tycka att det är roligare att skriva det han själv vill och undersöker och utforskar datorn i sin egen takt. Det framgår att anpassningsläraren är medveten om att Benny förstår sig på datorn och hur han ska arbeta med den eftersom hon i diskussionen på slutet menar att Benny, trots att han ännu inte behärskade fingersättningen tillfredsställande, ändå snart skulle lära sig detta. Hennes beslut innebär att Benny ska få datortekniska hjälpmedel förskrivna. För syncentralens personal och dess organisationsprojekt medför ett barns måttliga entusiasm inför träningen ett hack eller avbrott i processen. Barnets agerande blir en restriktion för syncentralens organisationsprojekt – något paradoxalt eftersom barn med synnedsättning är en av syncentralens målgrupper. Anpassningsläraren behöver kunna lita till sin erfarenhet när barnet ibland inte alls tycks vilja vara med på träningarna, utan mest sitter och hänger över datorn. Anpassningsläraren har kunskap om hur det brukar vara i sådana situationer, och dessutom känner hon Benny väl. Hon vet att han lär sig snabbt, och på sättet han arbetar med datorn inser hon att han har förstått datorns strukturella uppbyggnad. Hon vet också att han kan använda tangentbordet för att skriva, och även om fingersättningen i sig lämnar en del i övrigt att önska, förstår hon att han kommer att kunna klara av att använda datorn i skolan. För anpassningsläraren innebär händelser av den typ som av situationen illustrerar alltså att avvägningar måste göras. Bedömningarna hon gör inom sitt professionella individprojekt kan ställas mot de administrativa förutsättningarna för förskrivningen.


Situationen illustrerar flera kapacitetsrestriktioner. De inblandade har olika kunskaper om datorer och att deras specifika kompetenser och kunskaper påverkar deras förmåga att våga prova och använda datorerna. Det framgår att vare sig Benny, assistenten eller anpassningsläraren vet att listan med kortkommandon ligger i datorn. Även om de visste detta skulle det dock troligen ändå inte hjälpa eftersom det förefaller som om de inte vet hur man kan ta fram listan. Vid en av de två undersökta syncentralerna hade personalen, vid undersökningens början, inte tillgång till datorer på sina egna rum och använde alltså inte själva datortekniska hjälpmedel till vardags,
 vilket troligen också påverkade deras kapacitet att hantera tekniken.


Bennys assistents datakunskaper räcker inte riktigt för att han effektivt ska kunna hjälpa barnet i hans sökande och övande. Bennys egna kunskaper kring hur han ska göra, varför och när han i så fall ska göra detta förefaller vara djupare än assistentens och Benny är ändå nybörjare i att använda datortekniska hjälpmedel. Assistenten behöver också ha kunskaper om hjälpmedlen för att med hjälp av dem kunna hjälpa Benny. Assistenten måste själv våga prova sig fram. Datorn kommer att krångla ibland och Benny kommer inte alltid att minnas hur det var han skulle göra, och då blir assistenten Bennys länk till ett fungerande hjälpmedel. Det kommer att falla på hans lott att kunna lirka med barnet och puffa på i lärandet och träningspassen. Benny använder kortkommandon på datorn. Assistentens brist på erfarenheter av att använda sådana fick en direkt konsekvens på träningstillfället i situationen, när konsulenten var försenad. Hade assistenten (eller Benny) haft sammanställningen över kortkommandona med sig skulle de ha kunnat börja öva trots att konsulenten inte fanns på plats. Även assistentens inställning till det som ska uppnås via träningen kan utgöra en restriktion. Han hade glömt vilka andra saker som var inbokade samma dag och hade inte heller almanackan med sig vilket visar kapacitetsrestriktioner som utlöser kopplingsproblem. Dessa får i sin tur konsekvenser för såväl datorträning som förmedlingsprocessens fortskridande.


Kanske kan situationens utfall förstås genom det faktum att de inblandade endast har en viss tid avsatt för det som ska göras. Under just den tiden ska speciella kopplingar åstadkommas (mellan individer respektive mellan individer och teknik) för att öka kapaciteten hos barnet med synnedsättning. För barnet handlar det om att ta sig till syncentralen för att använda datorn, det vill säga att överkomma en kopplingsrestriktion för att träna, pröva sig fram och testa. För Benny är det inte intressant att det rör sig om en och halv timmes schemalagd träningstid under vilken han ska lära sig ett visst pensum. Men för konsulenten som har hela arbetsdagen packad med träningstillfällen för andra personer med synnedsättning och därmed har en begränsad tid till sitt förfogande att lägga på just Benny, blir det av stor vikt att allt flyter på enligt planen. Detta visar på betydelsen av packning av olika delprojekt i organisationsprojektets kalender. Konsulenten har inrutade dagar och veckor, och hans arbete täcker in ett mycket stort geografiskt område. Detta gör att hans schema inte tillåter några större ändringar, och han måste få saker och ting utförda på den avsatta tiden. För honom är klocktiden viktig. De formella organisationernas organisationsprojekt utgör således styrningsrestriktioner för skolbarnens tillägnan av datortekniska hjälpmedel i förmedlingsprocessen.


Även för anpassningsläraren är packningsproblematiken tydlig och hennes dagar är inbokade sedan länge. Hon sitter inte med under konsulentens träningar med Benny utan har hand om andra patienter då. Men i och med att hon är ansvarig för förskrivningen av hjälpmedel till Benny deltar hon under delar av träningen för att skaffa sig en uppfattning om utvecklingen, hur han arbetar med datorn, hur arbetsställningen ser ut och hur hans fingersättning utvecklas. 


Situationen ger upphov till en mängd reflektioner över Bennys relation till syncentralen och till datorträningen. För att förskrivning av datortekniska hjälpmedel ska fungera måste ett maskineri av samordnade aktiviteter med bas på syncentralen sättas igång. Flera organisationers respektive organisationsprojekt ska genomföras och målet är att individen ska stå i centrum. Verksamhet kan dock ibland snarare tyckas vara avpassad efter organisationens behov av att systematisera sin egen verksamhet, än efter den enskildes behov av att få olika delar i sin vardag att gå ihop. För anpassningsläraren är samordning en viktig fråga på två plan, både vad gäller mellan delprojekten inom syncentralens organisationsprojekt och mellan de olika organisationernas olikartade organisationsprojekt. Anpassningsläraren försöker skapa en miljö som möjliggör att aktiviteter i flera delprojekt kan pågå samtidigt. Benny tycks inte vara lika intresserad av detta. Hans aktiviteter är distinkta, där den ena aktiviteten följs av en paus och väntan innan nästa påbörjas. Antagligen spelar personernas olika roller, och förväntningar, in. Anpassningsläraren och konsulenten är vuxna med roller som innebär att de ska stå för det som organiseras, tidsindelas och bestäms. Benny har en annan roll då han dels förväntas vara aktiv vid vissa tillfällen, dels är mottagare (men inte en passiv sådan) av syncentralens aktiviteter. Han styr inte över sin tidsplanering. Assistenten har kanske den mest diffusa rollen, både vad som förefaller vara hans inställning till tid, och vad som ska åstadkommas under mötena och träningarna.


Vid första anblicken kan läsarna av situationen med Benny börja fundera: Deltar de inblandade verkligen i samma projekt? Mitt svar på den frågan är: ja, men projektet tolkas utifrån deras olika perspektiv. Syncentralens övergripande mål är att Benny ska lära sig så mycket om datorn och dess användningsområden att han kan arbeta med den i skolan. Gör han det bedöms han kunna få ut datortekniska hjälpmedel via syncentralen. Detta är ett delprojekt inom syncentralens organisationsprojekt. Detta delprojekt stöts sedan mot två typer av individprojekt. Dels är det Bennys individprojekt. Han kan, genom sitt uppförande och sina aktiviteter, ta makt över situationen och påverkar på detta sätt personalens möjligheter att genomföra sitt organisationsprojekt. Till detta kommer personalens egna individprojekt. De är yrkesverksamma med anställning på syncentralerna. Trots att de arbetar för att realisera delar inom sina övergripande organisationsprojekt, kan de ha sina privata uppfattningar om innehållet i förvärvsarbetet som individprojekt. Detta kan exempelvis röra vad de önskar få ut av sitt arbete och hur det läggs upp. Organisationen har ett mål med verksamheten, men om organisationsprojektet uppfylls beror på hur enskilda personers individprojekt realiseras. Ibland uppstår symbios mellan de olika projekten, ibland går de isär. De respektive individernas ageranden är logiska sedda som individprojekt, men däremot inte alltid utifrån organisationsprojektet. 


Avslutande kommentarer 


Situationen visar att personer från olika organisationer deltar och möjliggör att möten kan komma till stånd, även under själva förskrivningsdelen av förmedlingsprocessen. Situationen beskriver en lång kedja av händelser, där många inblandade över tid ska åstadkomma möten (kopplingar) mellan sig och även mellan sig och tekniken.


För att syncentralen ska kunna förskriva datortekniska hjälpmedel till barnet måste anpassningsläraren först ha gjort en utredning om barnets behov av datortekniska hjälpmedel, och vilken specifik typ av hjälpmedel det i så fall skulle röra sig om. Denna utredning, med efterföljande utprovning av hjälpmedlen utgör, som jag ser det, ett delprojekt inom syncentralens totala övergripande organisationsprojekt som ska realiseras av dess personal. Realiseringen av detta delprojekt syftar till att skapa resurser för andra projekt, bland annat de tre centrala projekt som presenterades i kapitel 6, men är förknippat med restriktioner av olika slag. För att ett barn ska få hjälpmedel ska han eller hon behärska fingersättningen på tangentbordet eftersom detta är själva grunden för att en person som inte ser ska kunna skriva på ett vanligt tangentbord och använda sig av datorn. För att öva fingersättning på syncentralen behöver barnen ta sig från skolan till syncentralen. Det innebär att barnet kommer att vara frånvarande från skolundervisningen under den tid de är på syncentralen samt reser dit och därifrån. Detta är skuggeffekter av att barnet ska lära sig att använda sin kommande datortekniska utrustning – som han eller hon får just för att kunna tillgodogöra sig skolundervisningen lättare. Den samordnig av eller konkurrens mellan projekten (att lära sig, att bli socialt delaktig, att bli självständig) betraktas i denna studie som organisatoriska stötestenar. I situationen framkommer dessa stötestenar bland annat när Benny och assistenten måste göra avvägningar mellan om de ska vara med i skolan eller om de ska komma till syncentralen.


Detta innebär att delprojektet att lära sig att använda datorn bör ses i relation till skolans undervisningsprojekt och till det allmänna centrala projektet att lära sig. Skolans övergripande lärprojekt får här ge vika till förmån för syncentralens delprojekt i förmedlingsprocessen. Situationen visar alltså på projekt på olika nivåer. Situationen visar också på arbetsförhållanden för syncentralens personal när syncentralens organisationsprojekt ska realiseras. Till vissa delar är personalen beroende av att andra uppfyller sina åtaganden. När assistenten och barnet inte dyker upp på den avtalade tiden, får det alltså konsekvenser för syncentralens personal vad gäller att planer om dagar, lokalbokningar och ändringar och flera personer schemaläggningar. Restriktionsbegreppen kan användas för att reda ut hur kopplingar i tidrummet mellan olika personer möjliggör lärande (att öka Bennys kapacitet) eller förhindrar detta (om Benny uteblir) eller om de professionella inte har tillräcklig kapacitet när kopplingar faktiskt kommer till stånd.


7.3 Situation: Läxläsning


För att kunna arbeta med sådana datortekniska hjälpmedel som barn med grava synnedsättningar använder sig av, till exempel punktdisplay, skärmläsningsprogram och talstöd krävs dels kunskap om hur själva datorn fungerar dels ingående kunskap om hur de specifika hjälpmedlen fungerar. Barn med synnedsättningar behöver praktisk hjälp att hantera sina hjälpmedel såväl i skolan som i hemmet. I skolan finns barnens assistenter eller kompanjonlärare, och för läxläsningen hemma behöver barnens föräldrar finnas till hands. En mamma säger så här i en intervju (2004-05-17) om situationen kring barnens läxläsning: 


” Ja, för han behöver ju alltid, det är svårt för honom att göra läxor själv. För att, om ska läsa en text på datorn, ska man sen svara på frå-gor, vi kan ögna igenom, vi ser att det står där och det stod ungefär där. Men för honom och gå tillbaka i texten, det är jättejobbigt. Då måste han ju börja läsa från början och hitta svaret på frågorna. Så att han behöver någon som har en bok och kan följa med och visa honom och hjälpa honom.” 


(intervju med Botvids mamma 2004-05-17).


Botvids mamma berättar hur han har svårt att överblicka den information som visas på datorskärmen. För att göra sina läxor har barn med synnedsättning i många fall flera program öppna samtidigt och växlar mellan dem. Om seende barn söker efter information i böcker så kan de ofta bläddra fram och tillbaka i böcker för att fina de eftersökta uppgifterna. Barn med grava synnedsättningar använder företrädesvis punktskrift för att läsa skriven text. En punktskriftsdisplay visar dock i princip endast en halv till en textrad åt gången. Det innebär att när barnet läst den aktuella raden, måste de trycka på en knapp som gör att displayen byter rad, för att kunna fortsätta läsa nästa rad på skärmen. Informationen blir på detta sätt sönderhackad och det blir svårt för barnen att skumläsa en text. Konsekvensen blir att det kan vara svårt att skaffa sig en överblick över stora textmängder. 


Barnen använder punktskrift för att läsa text och de använder kortkommandon för att styra datorns funktioner.
 För den som är van att navigera på skärmen med hjälp av datorns mus kan det vara svårt att enbart arbeta med hjälp av kortkommandon. Föräldrarna är inte vana att arbeta på det sättet och kan ofta inte kortkommandona, vilket medför svårigheter när de ska hjälpa sina barn. Trots dessa kapacitetsrestriktioner är föräldrarna ändå tvungna att försöka hjälpa till när barnen ska göra sina läxor. Föräldrarna i materialet upplever att de inte är den resurs, eller har de resurser, som krävs för att de ska kunna stödja barnet vad gäller läxläsningen. De har lättare att hjälpa sina andra barn med läxorna för de kan ju läsa i deras böcker, och de upplever inte att det är svårt att bläddra fram och tillbaka i dem för att visa på hur man på detta sätt kan leta efter svar på frågor. 


Förutom att, som alla föräldrar, finnas till hands för att stötta, hjälpa till med läxläsning i allmänhet, hjälper föräldrar till barn med grava synnedsättningar även till med det konkreta handhavandet av tekniken i form av navigering på datorskärmen. En mamma säger att barnet ropar för att få hjälp med läxan därför att: ”…han har svårt och hitta vilken rad ibland och så där han är på” (intrevju med Bertils mamma 2004-05-26). En annan mamma säger: ”Vi måste alltid leda henne.” (intervju med Beatas mamma 2004-05-27), och menar att hon eller hennes man alltid måste finnas till hands och vara med när barnet ska göra läxor. Detta upplevs som ett problem och innebär en kopplingsrestriktion. Barnets läxläsning upptar därmed en vuxens tid och engagemang. 


I hemmen tillbringar barnen sin fritid, umgås med familjen och kamrater, läser läxor, gör annat eller ingenting särskilt. Tid för andhämtning kan vara en förutsättning för att barnen ska klara av sina dagar. Såväl barnen själva som deras assistenter talar i intervjuer om att barnen är trötta efter en dags arbete i skolan. Detta framkommer också vid samtalen med föräldrarna. De flesta barn i den svenska skolan har läxor, men för barn med synnedsättning tar läxorna oftast längre tid att utföra än för många seende barn. De intervjuade föräldrarna säger att det kan vara svårt att räcka till när läxläsningen ska passas ihop med den övriga familjens tider och schema för kvällsaktiviteter. Föräldrarna måste till exempel både ha tid att läsa läxor med barnet med synnedsättning och med familjens andra barn (intervju med Benjamins föräldrar 2004-06-02). Detta torde innebära att val måste göras angående hur barnens fritid ska användas. På samma sätt måste också föräldrarna välja mellan olika aktiviteter och projekt när de ska stödja och stötta barnen i deras läxläsning. Detta får konsekvenser för föräldrarnas möjlighet att utöva egna fritidsaktiviteter. Detta får också effekter med avseende på vid vilken tidpunkt på kvällen andra aktiviteter kan utföras.


Ett föräldrapar tar upp en fundering kring att barnet vill vara ute och umgås med sina kompisar. För föräldrarna kan detta innebära avvägningar för att dels tillgodose barnets behov av att umgås och ha sociala kontakter med sina kompisar, dels behovet att sköta skolarbetet och göra sina läxor. Det är viktigt att barnen kan hänga med i skolarbetet men det är också viktigt att barnen lär sig att bli socialt delaktiga och övar sin självständighet. För föräldrarna kan detta leda till att avvägningar måste göras mellan långsiktiga och kortsiktiga måluppfyllelser samt mellan de tre centrala projekten i förmedlingsprocessen. Föräldrarna måste göra avvägningar om när de ska stödja projektet att lära sig genom att stödja barnet i dess läxläsning, och när de istället ska stödja barnet i dess strävan och ambition att skaffa sig kompisar, och att bli socialt delaktig och självständig (intervju med Benjamins föräldrar 2004-06-02).

I hemmet ska barnens dator ha en plats och att hitta någonstans att placera datorn kan vara nog så svårt. För barn som har grav synnedsättning rekommenderas många gånger en ergonomiskt utrustad arbetsplats, vilket kanske inte alltid är möjligt att få plats med. Barnets synnedsättning medför på det sättet att fysiska kapacitetsrestriktioner i hemmet gör sig gällande: konkurrens om utrymmet mellan datortekniska hjälpmedel och andra saker som familjen önskar ha tillgängliga.


Trots den tid som föräldrarna måste lägga på att vara behjälpliga med överblicksnavigeringen vid barnens läxläsning är inte föräldrarna särskilt insatta i sina barns datortekniska hjälpmedel. Det förefaller också som om det är barnen själva som många gånger pratar med datateknikerna från syncentralen. Kanske är detta avhängigt att barnen själva måste ta ansvar för att de lär sig sin utrustning genom till exempel att försöka hitta lösningar när datorn krånglar eller de olika hjälpmedelsanpassningarna är osynkroniserade. I detta fall stöds projektet att lära sig av projektet att klara sig. Detta relaterar till de strategier barnen och föräldrarna utvecklar för att klara av vardagen, samt till de problem som kan tänkas uppstå genom att barnen är beroende av datortekniska hjälpmedel. En av föräldrarna beskriver situationen kring barnets datortekniska hjälpmedel så här: 


”Och när det gällde hans hjälpmedel, datorer och sånt där, det är inte jag så insatt i då. Men det finns ju en ansvarig på syncentralen. (Hmhm) Och Botvid får ju kontakta honom. Nu vet jag att Botvid prata om att han skulle ringa för att han tycker att han hans dator är gammal och skruttig nu och behöver bytas ut. Så vet jag inte hur det går med det. I skolan har han fått ny dator, där har dom bytt. Och nu när han börja högstadiet så fick han en sån här … vad heter dom här, mobil … som man kan ta med sig, [Bärbar? intervjuaren] Ja bärbar! För att dom är ju inte så där stationära nu, som dom var tidigare, (neej) utan dom flyttar på sig. (jaa) Då kan han ta med sig sin dator. (Ja, precis) Ja.  (intervju med Botvids mamma 2004-05-17).


Botvids mamma säger dessutom att hon inte är så insatt i det datortekniska, och att hon inte har varit drivande för att sonen ska få datortekniska hjälpmedel, utan tycker att ”syncentralen dom har skött det där, dom vet vad han behöver och så.” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17). Det förefaller alltså vara viktigt att relatera datorn till föräldrarnas möjligheter och ambition att förstå och utnyttja tekniken. Det tycks föreligga betydande kapacitetsrestriktioner från föräldrarnas sida kring huruvida de har tid (eller ork) att sätta sig i vad barnens datortekniska utrustning innebär, vad den kan göra och inte, och hur man på bästa sätt ska handha den.


Som tidigare konstaterats kan seende datoranvändare ofta stå sig slätt när det gäller att hjälpa till när det uppstår problem med hjälpmedlen i skolan eller hemma. Det innebär till exempel att lärarnas och föräldrarnas bristande kunskap i detta avseende utgör kapacitetsrestriktioner både för dem själva och för barnet. Anpassningarna och systemet kräver en form av förståelse för hela strukturen, för att kunna förstå skillnaderna i till exempel om det öppna fönstret är en meny eller en dialogruta, och vad det är för skillnad mellan en meny och en lista (intervju datautbildare 2000-06-22).


Av materialet framgår också att datorteknikerna på syncentralerna själva anser att de erbjuder för litet utbildning såväl till de enskilda barnen som till assistenter/kompanjonlärare och föräldrar. Detta innebär kapacitetsrestriktioner som på ett eller annat sätt ska övervinnas för att den datortekniska utrustningen ska kunna fungera som en resurs, och ett hjälpmedel i ordets rätta bemärkelse, och inte som en restriktion när de tre centrala projektet ska realiseras. 


Avslutande kommentarer 


För att barnen ska kunna använda sina datortekniska hjälpmedel krävs att de dels lär sig förstå hur datorn är uppbyggd, dels att de lär sig sina hjälpmedelsprogram. Möjligheterna till överblick och orientering på datorskärmen och i det hanterade materialet upplevs som ett problem av föräldrarna när de måste bistå barnen vid läxläsning. Trots föräldrarnas ringa kunskaper om hjälpmedelsprogrammen försöker de ändå hjälpa till. Detta kan dock ta mycket resurser i anspråk – tid och utrymme – och påverkar den övriga familjens möjligheter att genomföra andra projekt. De organisatoriska stötestenar, som avvägningarna mellan de olika projekten utgör, påverkar familjens möjligheter att fritt förfoga över sin tid och vardagens innehåll. För att bättre kunna stötta föräldrarna i den del av förmedlingsprocessen som faller på dem, bör föräldrarnas kunskaper om barnens datorer och hjälpmedelsprogram stärkas.


Det finns alltså kapacitetsrestriktioner i samband med att barnen ska göra sina läxor i hemmet som handlar om att föräldrarna inte kan tillräckligt mycket om de tekniska hjälpmedlen. Det finns också kapacitetsrestriktioner hos barnen som kanske inte har lärt sig tillräckligt mycket om hjälpmedlen för att själva behärska användningen av dem. Även hemmets rumsliga storlek och utformning kan utgöra en kapacitetsrestriktion på grund av att det kan vara svårt att få plats med barnets dator och datortekniska hjälpmedel. 


7.4  Situation: Koppla ner datorn eller vara med kompisarna?

Följande situation illustrerar hur de professionellas vilja och ambition att barnet ska lära sig att hantera sin datortekniska utrustning i skolan (projektet att lära sig) påverkar barnets behov av att umgås med sina klasskamrater (projektet att bli socialt delaktig).


I utdraget ur intervjun (2002-10-14) nedan samtalar en kompanjonlärare (Sofia) och jag (I) om vad som hände när en lektion var slut och rasten började.  


I            
Ja, och sen är ju dom ute … (På nolltid, javisst) smäller ihop tre böcker och  så…


Sofia
Medan han har sitt lilla bestyr kan man säga. (Jaa!) Javisst. Och det är också det här sociala, det gör ju att han kommer ju liksom steget efter dom andra. (Hmhm) På det sättet. (Ja) Både till maten och till rasterna och lite så. Så då ibland känner jag, jamen stick nu liksom, försvinn! Men då, ja ibland tycker han det är kul och fixa litet med det där och känna. (jaa) Men det är också bra att han lär sig rutinerna. (Jaa) Så det är liksom också avvägningar så. (jaa) Så det gäller, behöva börja lite tidi-gare med honom och komma ihåg att liksom försöka hinna där. Innan dom andra börjar litegrann, men då är man ju … ah, liksom avvägning. (jaa) Hur mycke tid är det, där och skriva ut. Visst det gör vi ibland på lektionstid, och det står dom ju ut med dom andra. Det går ju rätt snabbt men det smattrar ju på rätt duktigt. (jaa!) Så helst vill man ju skriva ut när det inte är nån lektion [assistenten pratar om en speciell skrivare som skriver ut papper med punktskrift – och som låter väldigt mycket när den gör det - min kommentar].


I
Men det har aldrig varit nåt tal om liksom huv eller det … 



Och det kanske inte tar bort … det ljudet heller 


Sofia
Nej, det är ju inte så mycket per dag ändå alltså, så det brukar lösa sig tycker man. (Jaa) 



Men det vet jag att det finns nog dämpande grejer där om man… 


I
Och som sagt, om den … jaa. Hur mycke den gör till eller från, det … 


Sofia
Nej, för det är just det här sociala för hans del att han missar litet av det. I och med att han är kvar och styr litet. 


I
Går han ensam och äter då, ensam … 


Sofia
Neej. Där är alltid nån vuxen med. Alltså som hjälper honom runt maten. (Ja ja!) För han kan inte se vad det är för mat, så man måste liksom gå bredvid och tala om vad det är för mat och så. 


I
Och det är nån av lärarna? 


Sofia
Ja, jag är oftast eller nån annan lärare. (Ja, okej) 



Men sen så försöker vi få honom och sätta sig vid kamraterna, så han sitter ihop med klasskamrater. Men ibland så, om det har tagit litet tid för honom så är en del nästan färdiga när han kommer. (jaa) Och han älskar ju och prata med vuxna, så han vill ju helst sitta med vuxna. Så ibland känner man sig som en liten skurk när man säger, här sitter dina kompisar nu. Fast man ser att dom är nästan färdiga med maten. (Ja) Och då vän-tar inte dom på honom, så snälla är dom inte. (Nej) Utan då får han sitta själv. Och då vet man, ja då blir det att han sitter själv. Jamen, då är det roligare att han sitter med mig och kä-kar. (Hmhm) Eller med oss vuxna. (hm) Jaa. Och det är också avvägningar man får ta då.  


Barn med grav synnedsättning får datortekniska hjälpmedel förskrivna för att de ska kunna ta del av skolundervisningen på lika villkor som seende barn. För att tekniken ska kunna tas i bruk måste barnet kunna hantera tekniken genom att till exempel själv kunna trycka på knappar, stänga av, spara dokument, sätta i sladdar och växla mellan dokument. Om detta fungerar kan datorn utgöra en resurs för barnet. Materialet visar att det är en lång process för de inblandade att lära sig det. 


I situationen framgår att barnets vilja att lära sig mer om sitt eget datortekniska hjälpmedel jämte till exempel punktskrivare (stödjer projektet att lära sig) får konsekvenser för barnets möjligheter att umgås med klasskamrater på rasten (projektet att bli socialt delaktig). Utifrån de tidsgeografiska begreppen resurs och restriktion diskuteras bland annat hur undervisningens uppläggning påverkar barnets möjligheter att använda sina datortekniska hjälpmedel samt vilka konsekvenser detta får för barnets och skolans stödpersons möjligheter att samtidigt stödja flera projekt i förmedlingsprocessen.


Många barn med grav synnedsättning saknar kamrater i skolan.
 I situationen framgår bland annat hur barnet och kompanjonläraren från olika håll och på olika sätt försöker möjliggöra för barnet att umgås med klasskamraterna. Seende barn kan vid lektionens slut och rastens början snabbt slå ihop sina böcker, ta pennan och nästan vara ute ur klassrummet innan rastsignalen ens har klingat klart. Att lämna ett klassrums lokala ordningsficka för att ta rast och att efter rasten träda in i ett annat klassrums lokala ordningsficka bereder dem inga problem. De har överblick över ordningarna. För ett barn med grav synnedsättning har klassrummens ordning och kopplingarna till skolmaterialet och hjälpmedlen i de lokala ordningsfickorna som klassrummen utgör annorlunda karaktär. För barnet som använder datortekniska hjälpmedel tar det betydligt längre tid att bli klar för rast. Han eller hon ska spara dokument, släcka ner och stänga av datorn, få ordning på sladdar, kontakter, disketter eller USB-minnen, lasta detta på en vagn och rulla iväg med vagnen till det rum nästa lektion ska vara i. Det finns alltså en ytterligare nivå av ordning som de måste upprätthålla innan rasten för att nästa lektion ska kunna bli möjlig att följa.


För att ha en chans att ta sig in i skolans kamratkultur (Janson 1996) och vara delaktig i klasskamraternas samtal på rasten måste barnet alltså vara närvarande när och där det sociala samspelet utanför lektionstid sker. För att barnen med synnedsättning ska hinna ut med kompisarna är det viktigt att de redan innan rastens början har hunnit plocka ihop sina saker och därmed också förberett sig för ordningen på nästa lektion. Vikten av att tid och plats tas med i analyser av vardagen illustreras på ett tydligt sätt av detta förhållande.


Av situationen framgår att kompanjonläraren känner sig tvingad att ta beslut om att antingen skicka barnet till ett bord som hon vet kommer att vara tomt eftersom klasskamraterna snart har ätit färdigt och lämnat matsalen eller att låta barnet sitta med de vuxna. För kompanjonlärarens del handlar avvägningen om att antingen låta barnet sitta och äta sin lunch ensam eller att låta honom äta i ett socialt sammanhang tillsammans med henne och skolans andra vuxna. Både syncentralen och skolan ska stödja barnens sociala delaktighet. Forskning visar alltså att barn med synnedsättningar ofta är ensamma i skolan
 och därför kan man argumentera för att det för dessa barn skulle vara än mer angeläget att det i skolans regi skulle ges möjlighet till social delaktighet. Detta projekt kan dock konkurreras ut av projektet att lära sig de datortekniska hjälpmedlen. Att stödja det ena projektet ger upphov till skuggeffekter för det andra projektet. 


I intervjuutdraget tydliggörs effekterna av hur ambitionen att klara sig själv till exempel vid lunchen (projektet att bli självständig) innebär att barnet måste träna sig på detta. Projektet att lära sig kan då realiseras genom att kompanjonläraren äter lunch tillsammans med barnet och att de gemensamt tränar (att lära sig) så att barnet över tid får en sådan säkerhet att han behärskar momenten i skolmatsalen och klarar det på egen hand. Situationen illustrerar också hur innebörden i projektet att lära sig varierar utifrån vad barnet ska lära sig. Det tycks alltså uppkomma konflikter dels mellan vilka projekt som ska stödjas, dels inom projekten, med avseende på vilken typ av aktiviteter projektet åsyftar. Projektet att lära sig kan innebära att barnet ska lära sig att handskas med sina tekniska hjälpmedel, men också att barnet lär sig att bli socialt delaktig liksom att lära sig behärska skolämnena. 


Situationen fångar dels kopplingar mellan barnet och stödpersonen i skolan, dels hur skolans styrning av klassens utnyttjande av tidrummet bestämmer ramarna för vilka hjälpmedel barnet kan utnyttja för att ha samma villkor för social samvaro som de andra barnen i klassen. Där framgår att såväl barnet som kompanjonläraren vid olika tillfällen försöker koppla ihop barnet med klasskamraterna. På rasten ser barnet ut att vara mer aktivt, medan det snarare är kompanjonläraren som manar på barnet att vara tillsammans med kamraterna i matsalen (projektet att bli socialt delaktig).


Förutom den nära kopplingen till stödpersonerna i skolan under lektionstid är alltså barnet också kopplat till denna person på raster. Vid andra tillfällen är barnet nära kopplat till social interaktion med klasskamraterna, till exempel på väg till och från gymnastiklektionerna.
 Detta kan ses som en speciell ordning i skolans lokala ordningsficka under de år barnet med synnedsättning går där. Stödpersonen i skolan och eleven arbetar ofta så tätt tillsammans (starka kopplingar) att det krävs en genomtänkt strategi från stödpersonens sida att frikoppla barnet för att därigenom möjliggöra att barnet får tillfälle till kontakter med sina klasskompisar och bli socialt delaktig och självständig. En sådan strategi kan behövas för att barnet ska kunna bryta sig in i en annan lokal ordning eller att barnet och stödpersonen i skolan ska kunna skapa en ordning som passar bättre för barnet än den tidigare rådande. Barnet är alltså ofta kopplat till stödpersonen på skolan, och denna koppling förorsakar att barnet inte är fritt att koppla sig med andra. Den nära kopplingen kan också hindra barnet att lära sig någonting eller att pröva saker och ting på egen hand. Om stödpersonen finns till hands kan det falla sig naturligt att fråga om svaret eller att be stödpersonen att utföra uppgiften istället för att rådbråka sin egen hjärna och lösa uppgiften på egen hand.
 


Men stödpersonen på skolan kan också uppleva att kopplingen till barnet utgör en restriktion i hans eller hennes eget arbete. I dennes arbete ingår, förutom att assistera barnet i göromål och aktiviteter och situationer som barnet inte kan klara av (och att stärka barnet att på sikt kunna klara av det själv), också att anpassa klass- eller ämneslärarnas undervisningsmaterial (stöd till projektet att lära sig). I materialet syns detta bland annat när kompanjonläraren Sofia (intervju 2002-10-14) talar om att det gäller att försöka utnyttja rasterna för att omvandla undervisningsmaterialet till nästa lektion. En av anledningarna till denna tidsnöd är att många lärare sent lämnar in det undervisningsmaterial som ska omvandlas. Stödpersonerna på skolan säger att de vill ha en vecka på sig för att sköta omvandlingen och för att kunna planera sitt arbete, men det förefaller som detta sker i undantagsfall. Sonja, Bodils stödperson
 i skolan, berättar bland annat att vissa lärare på skolan i sista minuten innan ett prov börjar kan säga:  ”Oj!  Det var visst bilder här!” (intervju med Sonja 2002-10-18). Sonja menar att det vid sådana tillfällen krävs förmåga till improvisation (intervju med Sonja 2002-10-18). Detta tar dock tid och kräver manöverutrymme för stödpersonerna på skolan. Detta utrymme saknas dock ofta vilket innebär tidspress på stödpersonen på skolan. Tidspressen resulterar bland annat i att stödpersonerna på skolan inte, i den utsträckning de skulle vilja, hinner skapa förutsättningar för social interaktion mellan eleverna till exempel på raster (det vill säga att stödja projektet att bli social delaktig). Utifrån resurs- och restriktionsbegreppen kan också argumenteras för att stödpersonen kan uppleva kopplingen till barnet som en restriktion, som på ett sätt hindrar kollegial samvaro mellan stödpersonen och de andra professionellt verksamma på skolan. Det framgår därmed att det inte enbart är barnet som är kopplat till stödpersonen på skolan, utan den omvända kopplingen också gäller.


Barnens inlärnings- och träningsarbete med hjälpmedlen utförs till stor del under skoldagen och på lektionstid. Detta gäller oavsett om barnet befinner sig i klassrummet under pågående lektion, eller om barnet tillsammans med sin assistent åkt till syncentralen för att exempelvis träna fingersättning. För att göra detta måste tid dock frigöras. I ökande utsträckning finns datorer på skolorna som utgör resurser till alla elever, och kanske finns det också en dataansvarig (också en resurs). I och med att de datortekniska hjälpmedlen för barn med synnedsättningar ofta är utrustade med komplicerade anpassningar så är det få utomstående som kan programmen och vet hur man ska göra när det krånglar. Barnet självt förutsätts efter hand lära sig sina egna hjälpmedel. Stödpersonen har lite utbildning på detta, men är den person som oftast (tillsammans med barnet) försöker lösa uppkomna problem. För att stödpersonerna ska kunna bli bättre på handhavandet av datorn måste de också få utrymme och tid att sitta och testa, försöka och prova sig fram. Under skoldagen använder dock barnet sin dator vilket innebär en kopplingsrestriktion mellan barnet och datorn och därför kan inte stödpersonen öva på datorn. Tiden som finns tillgänglig för att till fullo göra datorn till en resurs är alltså knapp. Denna knappa tid ska också delas med andra projekt i förmedlingsprocessen. Att lära sig att hitta och fungera väl i skolmatsalen är ett sådant. Situationen visar hur den tiden för att bli självständig minskas av den tid som barnet kanske vill lägga på att lära sig datorn.


Avslutande kommentarer 

Personerna i situationen brottas med frågan om hur restriktioner ska kunna omvandlas så att de utgör resurser för den enskilde eleven eller för hela klassen. De tre centrala projekten och dessas tidsmässiga ordningar i rummet kolliderar och konkurrerar med varandra. Projekten ska föra individen framåt i förmedlingsprocessen men de förorsakar också problem. Analysen grundas alltså på avvägningar och kopplingar som rör vilka projekt som ska dominera över andra samt hur samspelet mellan stödpersonen och barnet gestaltar sig i skolan. Sådan konkurrens mellan projekt benämns i denna studie organisatoriska stötestenar. 


Situationen handlar dels om att stödpersonerna i skolan ofta tvingas göra avvägningar mellan att lösa uppkomna problem med en gång eller att försöka anlägga ett längre tidsperspektiv, dels om samspel och kopplingar mellan stödpersonen och barnet. Såväl i den refererade situationen som i övrigt materialet framgår stödpersonernas reflekterande hållning till hur de på bästa möjliga sätt ska försöka balansera mellan de aktiviteter som de anser borde utföras, och som de tar på sig att försöka lösa. Med andra ord: de reflekterar över hur de på bästa möjliga sätt, i samspel med andra, kan genomföra de olika delprojekt som tillsammans bygger upp förmedlingen av datortekniska hjälpmedel. Men vad händer om ett barn inte har en reflekterande assistent eller kompanjonlärare?  Hur tas barnens intressen tillvara då? Hur ser deras vardag i skolan ut om assistenten/kompanjonläraren inte gör sådana avvägningar som ofta behöver göras? Vad gäller schemaläggningen på skolan och fördelning av klassrum ska detta passa in i skolans organisationsprojekt. Detta rår inte det individuella barnet eller stödpersonen över. Därför kan man säga att schemaläggningen och fördelningen över klassrum i skolan fungerar som en styrningsrestriktion för barnet och stödpersonen i skolan. 


7.5 Situation: Teknikens placering i klassrummet


Följande situation baseras på mina fältanteckningar hösten 2002 förda i samband med ett skolbesök som anpassningsläraren på en syncentral gjorde. Anpassningsläraren hade vid tidigare tillfällen varit på skolan för att, utifrån barnets synförmåga och förutsättningar, bland annat ge barnets stödperson råd om belysning samt placering av möbler. Målet med sådana besök är att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna använda sina synrester och sina tekniska hjälpmedel, för att tillgodogöra sig undervisningen på bästa möjliga sätt. Den nedan beskrivna situationen handlar om vad som hände när anpassningsläraren kom på uppföljningsbesök.

Anpassningsläraren på syncentralen ska göra ett skolbesök på Beatas skola för att titta på hur hennes arbetssituation och arbetsställning ser ut  när skolan har varit igång några veckor. Beata har precis börjat i första klass. I bilen på väg till skolan berättar anpassningsläraren för mig att Beata kan läsa svartskrift, men att hon håller pappret eller boken väldigt nära ansikte för att kunna se. Hon använder endast det ena ögat när hon läser eller tittar på bilder. Anpassningsläraren från syncentralen säger att Beata är en vaken, pigg och omedelbar liten tjej som bland annat tycker mycket om att rita.


Vid skolan går vi till Beatas klassrum. Framme vid fönstret, snett rakt fram från dörren finns Beatas arbetsområde. Hon har fler än en plats att sitta och arbeta vid, och placeringen styrs utifrån vad hon arbetar med och vilka tekniska hjälpmedel som hon behöver använda sig av. Precis som de andra barnen i klassen har Beata en skriv- och läsplats, som består av ett vanligt bord och stol. När Beata sitter och arbetar vid denna sitter hon vänd mot den övriga klassen. Förutom detta bord har Beata också ytterligare en arbetsplats, som används när hon arbetar med sin CCTV och sin punktbräda.  En CCTV är en relativt stor apparat som Beata och hennes stödperson på skolan använder för att kunna förstora text och bilder så att texten och bilderna blir tillräckligt stora för att Beata ska kunna se och använda sig av dem. I en CCTV kan boksidans bakgrundsfärger och inställningar anpassas så att de passar Beatas ögon. Punktbrädan är en betydligt mindre apparat, och denna används för att Beata ska öva sig på att skriva punktskrift. När Beata arbetar med sin CCTV eller sin punktbräda sitter hon placerad rakt nedanför fönstren i klassrummet och denna placering innebär att hon sitter med ryggen mot övriga klassen. 


Det förefaller vara så att möbleringen i klassrummet har ändrats sedan anpassningsläraren senast var på besök i skolan. Anpassningsläraren noterar att gardinerna vid förra besöket var fördragna. Vid detta besök är gardinerna däremot isärdragna, vilket resulterar i att mycket ljus strömmar in i rummet och, givet placeringen av Beatas arbetsplatser, också faller in direkt mot Beatas arbetsytor. Anpassningsläraren menar att det inte alls är bra att Beata sitter vänd mot fönstret när hon ska arbeta med CCTV:n. ”Jag kommer precis från en ljuskonferens” menar anpassningsläraren. Hon säger att ljuset från fönstret strömmar rakt in i Beatas ögon vilket rimligen stör henne och försvårar hennes arbetssituation. Anpassningsläraren föreslår att förändringar av placeringen av arbetsytorna ska göras. Hon menar att Beata antingen kan sitta kvar som hon gör, men att persiennerna isåfall måste fällas ner eller att gardinerna måste dras för. Helst ser anpassningsläraren dock att placeringen av Beatas arbetsytor helt ska förändras. 


När anpassningsläraren studerar klassrummet noggrannare noterar hon att ytterligare en sak förändrats sedan hon senast var i klassrummet. Vid det här återgivna besöket, visar det sig finnas en sorts vikvägg i klassrummet. Denna vikvägg kan antingen användas för att dela av det stora klassrummet i två mindre, eller, om den bara dras ut en liten bit, användas till att göra en liten väggstump som skärmar av en liten del av det stora rummet. Vid anpassningslärarens förra besök i skolan var denna vägg helt inskjuten, och jag får uppfattningen att anpassningsläraren och stödpersonen då helt enkelt inte alls pratade om möjligheten att eventuellt dra ut denna vägg. När anpassningsläraren denna gång kommer på besök är vikväggen utdragen en bit – som en sorts permanent halvvägg, och anpassningsläraren menar att man skulle kunna placera Beata så att hon sitter vänd mot denna väggyta istället för att sitta vänd mot fönstret. En placering mot vikväggen skulle innebära att ljuset faller in från Beatas vänstra sida istället för, som nu, rakt framifrån. Beata är högerhänt, och i och med att hon fortfarande använder sin syn en del, så är infallande ljus från vänster också lämpligt då hon därmed inte skuggar sitt arbete. Dessutom menar anpassningsläraren att placeringen vid vikväggen är att föredra på ytterligare ett sätt, då den innebär att hon har sina klasskamrater vid sidan om sig – och inte som fallet är nu, bakom sin rygg.


Senare under besöket frågar anpassningsläraren stödpersonen hur omgivningarna i skolan fungerar för barnet, och om Beata till exempel springer på mycket saker. Stödpersonen menar att allt fungerar bra på skolan. Anpassningsläraren påpekar dock att det vore bra om man till exempel satte upp fler teckningar på ytterdörrarna. Dessa är av glas, och anpassningsläraren menar att man med teckningarnas hjälp skulle kunna göra så att det dels blev mer ljusavskärmande. Teckningarna skulle också göra så att det blev mer kontraster för Beata att se och uppmärksamma, vilket ytterligare skulle kunna förbättra hennes möjligheter att orientera sig och klara sig själv i skolkorridorerna.

I syncentralernas uppdrag att förskriva datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättningar ingår att personalen också ska göra uppföljningar av hur hjälpmedlen fungerar i barnets vardag. Anpassningsläraren åker därför till skolan för att förvissa sig om att den tekniska utrustningen fungerar som den ska, och på samma gång skaffar hon sig en uppfattning om barnets allmänna situation på skolan.


I situationen beskrivs hur barnet sitter med ryggen mot sina kamrater, och är placerad så att ljuset från fönstren kan strömma in och blända henne vilket försvårar arbetet med de tekniska hjälpmedlen. I början av datorintroduktionen för elever med synnedsättning satt barnen ofta bakom en stor och omfångsrik teknisk utrustning. Barnen blev på så sätt, även om de befann sig i samma klassrum, rent fysiskt avskärmade från den övriga klassen och en fysiskt separerad lokal ordningsficka etablerades. Den tekniska utvecklingen har medfört att datorn och den nödvändiga kringutrustningen kräver mindre utrymme. Detta har inneburit ändrade förutsättningar för barnens och teknikens placering. 


Yngre datoranvändare använder för det mesta stationära datorer. Personalen på syncentralen anser att de stationära datorerna erbjuder en ergonomiskt bättre arbetsställning. Deras erfarenhet av barns användning av datortekniska hjälpmedel visar också att stationära datorer är mer hållbara än de bärbara. I lägre åldrar äger också undervisningen företrädesvis rum i ett och samma klassrum och detta medger användandet av stationära datorer.
 För de yngre barnen tycks den stationära datorn oftast placeras mot en vägg, vilket i sin tur, och som situationen visar, medför att barnet ofta sitter med ryggen mot sina klasskamrater när de arbetar med datorn. I lägre åldrar är det vanligt att barnen rör sig mycket på lektionerna och det förekommer bland annat rytmik och rörelser till musik. En tänkbar bidragande orsak till den valda placeringen av Beatas CCTV och punktbräda i situationen är att klassläraren (och stödpersonen i skolan) ville att den skulle vara ut vägen, så att inget annat barn av misstag skulle råka komma åt den, eller slå ner den från bänken när barnen rörde sig i klassrummet.


När undersökningen genomfördes började barnen använda bärbara datorer när de började år 6 eller 7 i skolan. Bärbara datorer skulle i teorin kunna innebära att barnens placering i klassrummet skulle kunna vara friare. Materialet visar att så dock inte var fallet. Batterikapaciteten på de bärbara datorerna räckte inte till för att driva datorn med tillhörande hjälpmedel under en hel lektionstimme. Detta medförde att barnen, trots bärbara datorer, ändå ofta satt nära eluttagen, ofta långt bak i klassrummen. En av eleverna säger i undersökningen att han tycker det är synd att han inte är fri att välja plats i klassrummet och att det är tråkigt att alltid vara hänvisad till en arbetsplats beroende på var eluttagen finns placerade (intervju med Bengt 2004-03-05). Detta innebär kopplingsrestriktioner på grund av tekniken. Seende barn kan inte heller alltid välja plats i ett rum. Det finns många faktorer som kan spela in och påverka vad som styr placeringen i rumet. I detta sammanhang vill jag belysa att tekniken i sig, trots att den förutsätts skapa möjligheter (resurser), också skapar hinder (restriktioner). Materialet visar att flera av de äldre barnen inte använde CCTV. De hade därför inte heller samma behov flera arbetsplaster som de yngre användarna, utan placerade sin dator och punktdisplay på den vanliga skolbänken. 


Möbleringen av klassrummet blir en arena för samordningsförsök mellan olika organisationers respektive organisationsprojekt. Anpassningsläraren fokuserar barnets hela situation i skolan, där klassrummet utgör en del. I situationen framkommer att anpassningsläraren vid detta besök i skolan talar mycket om ljuset, och var barnet borde sitta för att, i så liten utsträckning som möjligt, bli störd av ljuset från fönstret. Stödpersonerna i skolan behöver dels tänka på barnets bästa, dels ta hänsyn till den övriga klassen. För stödpersonerna är det alltså viktigt att tänka på hur barnet behöver ha det möblerat för att det bäst ska passa den enskilde individens förutsättningar. Men alla elever kanske inte vill att gardinerna ständigt är fördragna. Om så var fallet skulle troligtvis någon av de andra barnens föräldrar höra av sig till skolan. Stödpersonen i skolan och klassläraren måste alltså göra avvägningar mellan flera individers, i olika organisationer, preferenser vid möbleringen av klassrummet.


I varje klassrum skapas en lokal ordningsficka där läraren och eleverna skapar den ordning som ska gälla utifrån en föreställning om hur arbetet i ett klassrum går till. Barn med synnedsättning måste dels inlemmas i denna större ordning, men samtidigt måste de också ha egna ordningar med avseende på de tekniska hjälpmedlen och den tid och plats som krävs för att hantera dem. Det betyder att barnet och stödpersonen i skolan skapar en egen ordning runt barnets arbetsplats, och därmed skapar de en inbäddad lokal ordningsficka inom den större lokala ordningsficka som råder i klassrummet som helhet.


Placeringen av den tekniska utrustningen spelar roll för möjligheterna att tillgodogöra sig undervisningen. I situationen ”Att koppla ner datorn eller vara med kompisarna” (avsnitt 7.4) framkom att barnens tekniska apparater, trots att de ska vara hjälpmedel, ibland ändå tycks utgöra hinder. Punktskrivaren för till exempel en hel del oväsen när den skriver ut. Botvids stödperson uppfattar det som om de andra eleverna och läraren betraktar ljuden som störande (intervju med Sofia 2002-10-14). Hon försöker därför endast använda punktskrivaren vid få tillfällen, gärna på rasten. Genom att ta hänsyn för att inte störa den övriga klassen störs kanske istället rytmen och arbetssättet som hade passat barnet och henne bättre. Det finns en huv av plexiglas till skrivaren, men i situationen förefaller det inte som kompanjonläraren tycker att den gör någon nämnvärd skillnad vad gäller ljudnivån.


På vissa skolor har man valt att lösa problemen med tillgänglighet till tekniken genom att låta stödpersonen på skolan och barnet använda ett separat rum som förvarings- och arbetsrum. Där förvaras datorn med tillbehör (exempelvis punktskrivare) över natten, på lunchen, under de lektioner datorn inte används. Där kan stödpersonen i skolan även göra back-up på barnets dator samt scanna text och utföra andra erforderliga anpassningar av klass- och ämneslärarnas undervisningsmaterial. Genom att använda ett separat rum skapas en individuell lösning, och en ny lokal ordningsficka upprättas kring barnet, den datortekniska utrustningen och stödpersonen. I en av skolorna var ett sådant rum centralt beläget mellan klassens mest frekvent använda klassrum. På vissa andra skolor i undersökningen har det inte funnits några separata rum, utan stödpersonen har tilldelats en arbetsyta i lärarnas gemensamma arbetsrum. När stödpersonen i skolan inte haft ett eget rum har den tekniska utrustningen ofta varit placerad i klassrummet. Det kan finnas för- och nackdelar med bägge arrangemangen. En nackdel med ett eget arbetsrum är att stödpersonen kan bli isolerad från det övriga lärarlaget. En fördel är att punktskrivaren kan väsnas utan att det stör någon annan än den som arbetar med maskinen. Det innebär att den tekniska utrustningen kan stå samlad i ett låst utrymme, men också att det inte finns möjlighet att snabbt kunna skriva ut någonting under själva undervisningssituationen (utan att förflytta sig till ett annat rum). Om den tekniska utrustningen placeras i ett separat rum etableras en annan ordning i klassrummet, än om den hade stått i samma rum som den övriga klassen befinner sig i. Materialet visar att skolans möjligheter och sätt lösa de problem som uppstår kring barnets kringutrustning varierar mycket.


När barnen är äldre orsakar ständiga förflyttningar mellan olika skolsalar brott i kopplingarna (kopplingsrestriktioner) mellan eleven och tekniken. För varje klassrum som undervisningen sker i ska ordningar återskapas. När eleverna måste gå från rum till rum under skoldagen skapas extra arbetsuppgifter för barnet, stödpersonen i skolan samt klass- och ämneslärare. På detta sätt uppstår en rytmik under dagen och veckan genom de datortekniska hjälpmedlens förflyttningar mellan hemmet och skolan, låsta rum och skolsalar i skolan, samt mellan skolan och hemmet.  Det kan se ut så här: ta fram datorn, koppla upp den, starta, använda, koppla ner, plocka ihop, flytta bort den, låsa in, hämta datorn efter lunchrast,  koppla upp den, starta, använda, koppla ner, flytta bort, låsa in, hämta den. Tekniken kan således beskrivas med en egen individbana. Denna vardag med datortekniken är kantad med hinder. Framförallt tar förflyttningar och upp- respektive nerkopplingar tid. Det finns mycket som ska göras under en skoldag, och för barnet tar även själva skolarbetet, som tidigare konstaterats, oftast längre tid än för seende.


Med hänvisning till detta kanske skolorna väljer att verka för viss avskiljning mellan eleverna, så att eleven med synnedsättning arbetar med talstöd och tillsammans med sin stödperson i ett hörn av klassrummet. I mitt material ser jag exempel på att barnen i vissa fall sitter i särskilda rum tillsammans med assistenten eller kompanjonläraren. I situationen framgår att Beata sitter med ryggen mot klasskamraterna när hon arbetar med sin CCTV och sin punktbräda. Att ändra på teknikens placering skulle kunna erbjuda andra lösningar och andra prioriteringar än de som måhända vanemässigt görs i skolorna. Genom att medvetet låta barnet med synnedsättning sitta vänt mot övriga elever skulle kanske andra kontaktytor mellan barnen kunna skapas än vad som sker om barnet sitter vänt från den övriga klassen. Samtidigt kan man tänka sig att de samtal som eleven och assistenten kontinuerligt för under lektionstid också skulle kunna störa de andra eleverna. Detta visar att de speciella rumsliga ordningar som skapas för barn med synnedsättning innebär att de förlorar den vardagliga kopplingen till klasskamraterna – de sitter bredvid, åt ett annat håll eller någon annanstans. Därmed motverkas projektet att bli socialt delaktig av projektet att lära sig.  

I materialet framkommer att barnen litar mycket till sin hörsel och att de kommer ihåg det som sagts på lektionerna. Detta tolkas som att den tränade hörseln underlättar för barnen vid läxläsning (hörseln som resurs tränas upp). Ett av barnen (Benny) har tillsammans med sin assistent utarbetat ett arbetssätt som innebär att assistenten antecknar vid lärarens genomgång medan Benny lyssnar koncentrerat. Benny får sedan anteckningarna överförda till ett Word-dokument i datorn. En negativ konsekvens av att lyssna så intensivt är att han lätt blir trött. Av materialet framkommer att barn med synnedsättning önskar att de kunde ”stänga av” hörseln ibland. Ett sätt de använder för att göra detta är att använda hörlurar. Härigenom kan de skärma av och stänga ute ljud från klasskamraterna. Stödpersonen i skolan talar om att många av dessa barn oerhört lätt, mycket på grund av ljudkänsligheten, kan tappa koncentrationen när saker och ting händer i klassrummet. Detta påverkar också barnens möjligheter att fritt välja placering i klassrummet. Om de skulle sitta långt fram för att lättare kunna påkalla lärarens uppmärksamhet och höra bra (vilket stödjer projektet att lära sig) kan det resultera i att de ofta vänder sig om för att höra efter vad som sägs av de andra eleverna (stödjer projektet att bli socialt delaktig). Oftast sitter barn med grava synnedsättningar långt bak i rummen bland annat därför att det är där eluttagen finns till datorerna. Jag menar att detta visar på fysiska och materiella restriktioner för att ordna den lokala ordningen i klassrummet.


Ett sätt att avskärma sig, och ”stänga av hörseln” är att lyssna på musik i hörlurar vilket kan få konsekvenser i klassen. Musiken kan också störa barnets koncentration. Det kan också medföra att de övriga barnen i klassen vill lyssna på musik under lektionerna. Men det kan också vara så att klasskamraterna vill att barnet ska använda hörlurarna, till exempel om han eller hon använder talsyntes i datorn. Talsyntesen gör att datorn, beroende på inställning, talar om vilket ord eller vilken bokstav som är aktuell. Ljudet från talsynteserna kan vara svårt att ignorera för den som inte använder det. När barnen använder hörlurar hör de inte vad som sägs på lektionen. Allmänna uppmaningar riktade till hela klassen kan därigenom gå förlorade. Barnen väljer därför ibland att strunta i det talstöd som talsyntesen ger. Detta bortval av teknik kan i sin tur medföra andra komplikationer. Materialet visar att punktdisplayerna ibland inte startar samtidigt som datorn sätts igång utan först efter ett tag (intervju med Stefan 2004-04-28). Stefan menar att ett av de problem som kan uppstå när barnen inte har talsynteserna inkopplade är att eventuella felmeddelande som kommer upp vid start inte kan läsas av barnet. Prioriteringen av projektet att bli socialt delaktig görs därmed på bekostnad av projektet att lära sig.


En pensionerad synpedagog berättar i en intervju hon om hur syncentralens personal förr fick strida för att barnen med synnedsättning skulle få adekvat läsljus på skolorna. Enligt hennes förmenande fanns det förr stor okunskap i skolorna kring vad bra ljus egentligen innebär och vad det betyder för möjligheterna och förutsättningarna att läsa (intervju med pensionerad synpedagog 2000-05-04). Det kan alltså finnas kapacitetsrestriktioner med avseende på vad skolans personal vet om synproblematik och hur man kan öka möjligheterna att läsa bland annat med hjälp av bra och rätt anpassat ljus, med hänsyn tagen till kontraster och bländning. Kapacitetsrestriktioner kan också visa sig i syncentralens kunskap om hur respektive klass arbetar, och hur placeringen av teknisk utrustning för barnet med synnedsättning och hans eller hennes behov kan utgöra upplevda hinder i den vardagliga praktiken i klassrummet. 


I situationen framkommer att personal från syncentralen åker ut till skolan för att, förutom att se till barnets arbetsställning och placering, också se till att barnet så obehindrat som möjligt kan ta sig runt inuti skolbyggnaderna, mellan byggnaderna och ute på rasten. Med detta arbete kommer också en konsultativ funktion då anpassningsläraren vill överföra specifik kunskap till skolan som enligt syncentralen skulle underlätta för barnets orientering och förflyttning. I situationen framträder detta bland annat i form av de råd som anpassningsläraren ger stödpersonen angående antalet markeringar på fönsterrutorna. För syncentralens personal är detta självklart. Deras yrkeskunnande kretsar kring att stärka personers möjligheter att använda synen i vardagen, att kunna orientera och förflytta sig – kort och gott att leva ett bra liv i vardagen. Personalen på syncentralen har alltså professionell kunskap med avseende på synen och de arbetar med att prova ut hjälpmedel och att anpassa såväl dessa som situationer efter de förutsättningar respektive individ har. 


För många andra aktörer som är involverade runt barn med synnedsättning saknas sådan utvidgad synkunskap eller är mer perifer. En av assistenterna (intervju Stefan 2004-04-28) reflekterar till exempel kring Bennys ljuskänslighet, men av materialet framgår inte att någon annan stödperson reflekterat över hur bländning och ljuskänslighet skulle kunna påverka förmåga att tillgodogöra sig skolans undervisning. Många i barnens omgivning tycks också ha svårt att veta hur mycket barnen ser, när barnet ser, samt vilka faktorer som underlättar respektive hindrar att barnet använder sin syn. I materialet finns referenser till att såväl barnen själva som deras föräldrar reflekterar över att andra personer inte vet hur mycket barnen egentligen ser och hur man ska förhålla sig till detta. Detta konstateras i tidigare kapitel (6.3) att personer i omgivningen reagerar över att barnen cyklar och att detta skapar en viss osäkerhet kring hur mycket och vad barnet egentligen ser och hur man ska förhålla sig till det. Att skillnader finns med avseende på vad och hur mycket de olika organisationerna kan är inte konstigt, utan ligger snarare i sakens natur. De olika organisationerna har olika övergripande organisationsprojekt och uppgifter att utföra och organisatoriska stötestenar får fäste i detta förhållande. Det uppstår hack i förmedlingsprocessen när den ena organisationens agerande försvårar för den andras möjligheter att genomföra sina projekt. Det samlade utfallet blir att möjligheterna för alla inblandade att genomföra det gemensamma åtagandet, att se till att skapa förutsättningar för barnet med synnedsättning, inte tas tillvara. När dessa båda organisationer inte kommunicerar fullt ut med varandra, och när de genom sitt handlande enbart stärker sitt eget respektive organisationsprojekt uppkommer, skuggeffekter på en annan nivå i förmedlingsprocessen. 


Min tolkning av situationen är att stödpersonen i skolan och anpassningsläraren agerar så att de underbygger brist på öppenhet för varandras synpunkter och visar viss oförmåga att delge varandra nya rön eller erfarenheter. Detta medför att de inte är receptiva för information och därmed inte kan införliva den i sitt eget agerande. Med utgångspunkt från sina respektive organisationsprojekt riskerar personerna att missförstå varandra snarare än att stärka och föra förmedlingsprocessen framåt. Kanske baseras detta på att de representerar olika organisatoriska förutsättningar. Anpassningsläraren kommer på besök till skolan och hennes besök kan också tolkas som en form av inspektion och kontroll. Min tolkning av stödpersonens agerande är att hon till viss del uppfattar det så.


När personalen från syncentralen åker till skolorna för att se över barnets arbetssituation och tekniska utrustning måste de komma överens med barnets stödperson i skolan om passande dag och klockslag. De måste alltså koppla ihop sig. Stödpersonen i skolan arbetar nära barnet, och ibland kan det vara svårt för stödpersonen att komma ifrån. Om stödpersonen är borta under en stor del av lektionen för att prata med personal från syncentralen uppstår skuggeffekter för barnets undervisning eftersom värdefull tid tillsammans med stödpersonen på detta sätt försvinner. Under det återgivna besöket är också stödpersonen tvungen att avlägsna sig en stund för att följa barnet till matsalen. Anpassningsläraren från syncentralen fick på det sättet tid att studera hur korridorerna var avskärmade, om rockhängare i kapprummet var märkta med barnens namn i punktskrift. För att stödpersonen i skolan och anpassningsläraren ska kunna föra ett samtal kring hur de med gemensamma krafter ska kunna bidra till att göra barnets skolmiljö adekvat, krävs att de får möjlighet att träffas och samtala. Schemaläggningen är en styrningsrestriktion som påverkar hur de olika inblandade personerna från de olika organisationerna kan mötas. 


I situationen är inte barnets klasslärare närvarande. Stödpersonen i skolan får alltså fungera som en sorts mellanhand för att informationen från syncentralen når skolans övriga personal om vad som ur belysnings-, kontrast- och bländningssynpunkt skulle vara den lämpligaste placering av eleven och därmed för planeringen av klassrummet som helhet. Men, man kan tänka sig att det inte är stödpersonen i skolan som bestämmer över planeringen av klassrummet, utan att klassläraren
 har det yttersta ansvaret. Kopplingar måste alltså göras även till personal inom samma organisation. I undersökningen sker mycket av kommunikationen via barnets stödperson i skolan, och denna fungerar således som en sorts sambandscentral. Det förutsätts således att stödpersonen i skolan kan ta till sig och överföra denna kan till praktisk handling i skolans vardag. Och detta på ett sätt som ska gagna såväl det enskilda barnet samt den övriga klassen. Den eventuella bristen på kopplingar till klass- eller ämneslärarna återspeglar att stödpersonerna i skolan, både får och tar ett mycket större ansvar än vad som erkänns dem (och vad som avser assistenterna - deras utbildning ger utrymme för). 


Avslutande kommentarer 


Situationen handlar bland annat om hur teknikens placering i skolan, möbleringen och förändringar i de fysiska ramarna skapar förutsättningar för barn med synnedsättning att kunna använda sina synrester och förskrivna tekniska hjälpmedel samt att delta aktivt i skolarbetet för att lära sig samt vara socialt delaktiga i klassrummet.


Tekniken är placerad på ett visst sätt i rummet bland annat på grund av klassrummets materiella utformning och var eleven har sin arbetsplats. Placeringen är inte given utan kan ses som ett resultat av förhandlingar mellan olika personer. Jag tolkar förhållandet mellan syncentralens och skolans personal som att det finns en källa till viss osäkerhet om, till exempel kring vem som ska bestämma om elevens placering i klassrummet. Syncentralens företrädare har kunskap om vad som brukar vara bra för barn med synnedsättning, vilken form av ljussättning, kontrast och avbländning som antagligen skulle vara vilsam för barnet, och vilken teknisk utrustning som brukar fungera. De kan ge rekommendationer till skolorna, men det är skolorna som beslutar. För att syncentralens personal ska åstadkomma möblering för elever med synnedsättning i enlighet med deras rekommendationer måste överenskommelser träffas med skolans personal. Samordning såväl mellan olika organisationer som inom organisationerna torde krävas för att öka möjligheterna att kunna erbjuda barnet en adekvat fysisk miljö i skolan.


Situationen visar hur förhållandena kan vara när barnet har ett hemklassrum. För barn som måste byta klassrum flera gånger under dagen adderas problematiken väsentligt. Jag menar att klassrummen kan betraktas som en lokal ordningsficka som eleven med synnedsättning och hans eller hennes stödperson efter varje förflyttning ska koppla sig till. Detta innebär att den ordning som rådde i klassrummet när barnen lämnade det måste återskapas när de på nytt tar rummet i besittning. Andra elever och klasser kanske dessemellan har skapat nya ordningar genom till exempel en annorlunda möblering. I klassrummet har datorn givits en betydelse som individuellt hjälpmedel för barnet. Fokus läggs på att det enskilda barnet ska kunna använda sitt eget hjälpmedel. Datorns betydelse för den sociala interaktionen mellan barnen och de restriktioner den för med sig för möjligheterna att stödja andra projekt är mindre uttalade. Organisatoriska stötestenar uppstår när de inblandade tvingas göra avvägningar mellan olika projekt.


Anpassningslärarens besök i skolan kan vara av stor nytta för både barnet, stödpersonen och klasslärarna. Brist på samordning kan dock leda till irritation från såväl skolans som från syncentralens håll. Syncentralen och skolan representerar olika organisationsprojekt med olika ”administrativa kategoriseringsprinciper” (Lindqvist & Hetzler 2004:46) och olika uppdrag. Undersökningsmaterialet visar att syncentralens personal upplever att deras förslag och påpekanden uppfattas som kritik och som om de lägger sig i skolans dagliga verksamhet. Deras uppdrag begränsar dem på ett sätt i vad de kan göra, och vilka befogenheter de har i förhållande till den tekniska utrustningen och skolans fysiska miljö. Syncentralen har det enskilda barnets vardagsliv i fokus, medan skolan måste ta hänsyn till alla barn i klassen och på skolan. Det krävs att de professionella från olika organisationer kan samtala och samarbeta med varandra. Det är inte självklart och det kan finnas flera orsaker, bland andra organisatorisk otydlighet och personliga motsättningar.


7.6 Situation: Teknikens placering i tiden: Nu eller sedan.


Denna situation utgörs av en sammanställning av mina fältanteckningar som, hösten 2002, fördes efter ett besök på en skola. Denna situation är en fortsättning av den föregående situationen (7.5) som handlade om teknikens placering i rklassrummet. Anpassningsläraren från syncentralen har i den här nedan beskrivna situationen precis besökt skolan ifråga. Anteckningarna rör mitt samtal med anpassningsläraren efter besöket.  

Besöket på skolan avslutas. När anpassningsläraren och jag sitter i bi-len för att åka till ett annat möte, säger hon att stödpersonen på skolan blivit väldigt stressad över allt som skulle ordnas och arrangeras i och med att en flicka med synnedsättning skulle börja i klassen. Anpassningsläraren berättar att när stödpersonen hade varit på utbildning på Tomteboda Resurscenter så kom hon tillbaka och talade om för anpassningsläraren att barnet behövde det här, och det där. Anpassningsläraren hade blivit irriterad över att assistenten betedde sig om hon nu visste allt om hur barn med synnedsättning fungerade och vad de ville ha. Och detta, menade hon, endast efter en liten kort kurs! Anpassningsläraren menar att personalen på syncentralen har långvarig erfarenhet att luta sig mot. Anpassningsläraren berättar vidare att stödpersonen ville att alla hjälpmedel skulle vara på plats i klassrummet innan skolstarten. Anpassningsläraren berättar att hon i samtal med stödpersonen framhållit att detta var omöjligt, och sagt att allt måste få ta sin tid. Anpassningsläraren menar att man måste se tiden an lite grand, man får pröva sig fram – även om det medför att man då också måste acceptera att det blir lite strul innan man hittar det som fungerar bäst för barnet ifråga. 


Anpassningsläraren menar vidare att, även om det tekniska inte alltid fungerar omedelbart, så utgör dagens möjligheter en fullkomlig dröm jämfört med hur förhållandena var förr. Detta, menar hon, måste man försöka delge lärare och stödpersoner som vill att allt ska hända nu, och som inte kan förstå varför inte allt fungerar eller finns klart med en gång.

Som framgår av situationen får tiden stor betydelse för teknikförmedlingens genomförande och de inblandade personernas möjligheter att samordna sina aktiviteter och projekt. Situationen visar att det finns olika uppfattningar om när datortekniska hjälpmedel ska introduceras för barnen. 

Barnets stödperson i skolan vill att barnet ska utrustas med datorer direkt från skolstarten och är av uppfattningen att om det finns teknik att tillgå, så borde barnet också få snabb tillgång till den. Hon ser inget självändamål med att barnet ska behöva vänta. Materialet visar att stödpersonen anser att personalen från syncentralen har en tendens att vänta och se, och att introducera tekniska hjälpmedel allteftersom. Detta tycker stödpersonen är synd och irriterande.


Anpassningsläraren från syncentralen menar att det är viktigt att ha en litet avvaktande ställning till när tekniken ska introduceras. Hon menar att stödpersoner i skolan måste förstå att alla tekniska hjälpmedel inte kan introduceras med en gång. Hon har själv varit drivande för att få förskrivning och användning av datortekniska hjälpmedel till stånd, och hade ett djupt engagemang för dessa frågor. Den här redovisade något avvaktande inställningen ska därför inte tas som intäkt för att syncentralernas personal skulle ha en avog inställning till tekniken, utan att de förordar att introduceringen av tekniska hjälpmedel ska ske över tid för att såväl barnen som stödpersonerna ska ha tillfälle att lära sig använda tekniken och ta den i bruk i vardagen. Syncentralen poängterar till exempel att barnen först måste lära sig grunderna i punktskrift. Därefter kan ett tangentbord som är uppbyggt på samma sätt som det man skriver punktskrift på introduceras, och sedan, när barnet är redo (som i exemplet med Benny i den första situationen, 7.2) kan barnet introduceras för ett fullt (det vill säga ett vanligt) tangentbord.


Att skriva punktskrift på en Perkinsapparat är tungt och kan vara ansträngande och svårt för små barnhänder. Även andra kompletterande utrustningar, som till exempel en CCTV som Beata använder, kräver koordination mellan hand och ögonrörelser för att kunna användas. Anpassningsläraren menar att dessa krav på koordination gör att hjälpmedlen, för att de ska kunna stödja och komplettera varandra, måste introduceras successivt. 


Syncentralens personal, med sin mångåriga erfarenhet menar att det har fördelar att låta introduktionen av de tekniska hjälpmedlen ta tid. Anpassningsläraren har också både generell och specifik kunskap om barn med synnedsättning och vet hur vissa generella utvecklingsfaser i barn med synnedsättnings vardagsliv brukar se ut. Anpassningslärarens långa erfarenhet i yrket gör att hon kan jämföra med hur förhållandena var innan de datortekniska hjälpmedlen blev vanligt förekommande. Hon vet också hur barn med synnedsättnings förhållande till syncentralen och till sin synnedsättning brukar te sig.
 


Stödpersonerna i skolan har inte denna specifika erfarenhet av synnedsättningar eller möjlighet att göra samma historiska tillbakablickar. De utvecklar dock erfarenhet av barn, av lärande och av skolans värld. Stödpersonen i skolan vet hur hon, i samråd med berörd klasslärare, skulle vilja lägga upp undervisningen utifrån de möjligheter som den tekniska utrustningen ger. Olika organisationers respektive organisationsprojekt framträder i denna situation. Anpassningsläraren har lång erfarenhet av synhabilitering men det innebär inte att hon därför har överblick eller insyn i de problem som skolan som organisation ställs inför. Ett likartat resonemang kan föras utifrån stödpersonerna i skolans begränsade kunskaper, erfarenhet och förståelse för de speciella förutsättningar och villkor som synhabilitering innebär och kräver av barnets egen förståelse, motorik, erfarenhet, omgivningens kunskaper och möjligheter till stöd. I materialet framkommer således att det finns en viss oförståelse för varandras möjligheter att agera utifrån deras olika uppdrag, arbetssituation, resurser, behörighet och skyldigheter.


Syncentralerna arbetar på lång sikt i och med att de kommer att ha en långvarig relation till barnen. Stödpersonerna på skolan har intensiv kontakt med barnet i vardagen, men under en betydligt kortare period av livet. Stödpersonernas i skolan yrkesroll inbegriper också att de, över tid, ska fasa ut sig själva. Under den tid de arbetar tillsammans med barnet finns mycket täta kopplingar mellan dem, och stödpersonerna lär ofta känna barnet mycket väl. I deras arbetsuppgifter ligger att assistera barnet i vardagen i skolan och det kan förefalla förståeligt att de då också vill att barnet ska få tillgång till alla tänkbara tekniska hjälpmedel. De två skilda förhållningssätten (nu eller sedan) i arbetet leder till att de inblandade personerna har svårt att förstå varandra och sina respektive organisationers förutsättningar för att genomföra förmedlingen.


Ett föräldrapar resonerar (intervju med Benjamins föräldrar 2004-06-02) kring att de, bland annat på kurser fått information om hjälpmedel av andra föräldrar till barn med synnedsättning. Det intervjuade föräldraparet menade att när man som förälder hör talas om att andra barn har tillgång till det ena eller andra hjälpmedlet, också vill att ens eget barn ska kunna använda sådana hjälpmedel. Föräldrarna menar dock att det därmed inte är säkert att det aktuella hjälpmedlet fungerar och är till nytta för deras barn. I intervjun uttrycker de bland annat dessa tankar så här: 


”Fast det är väl lite det här, det är klart att föräldrarna vill ha alla grejerna och tror att ja, allt skall lösa sig [om barnet har fått många hjälpmedel]. Men barnet vill inte använda nånting i princip”…”Jo, det är klart man har hört när man träffat andra föräldrar till synskadade barn, och dom har sagt att det och det [olika tekniska hjälpmedel – min kommentar] är så bra. Så har man ju frågat [anpassningsläraren från syncentralen – min kommentar], så här. Neej, det är för tidigt, och det går inte…[svarar anpassningsläraren – min kommentar].” (intervju med Benjamins föräldrar 2004-06-02) .

Relationerna till syncentralens personal och deras reaktioner på förfrågan från föräldrarna om vad som gäller när deras barn ska börja använda en viss teknik illustrerar hur olika syncentraler tycks ha olika regler och kriterier för hur tekniska hjälpmedel delas ut. Detta belyses bland annat av när föräldrarna säger att de har hört att andra föräldrar har fått kämpa för att få viss teknik, medan de själva upplever att de har fått tillgång till mycket teknik utan att överhuvudtaget behöva strida för det (intervju Benjamins föräldrar 2004-06-02). I mitt material förefaller föräldrarna och barn överlag således ha fått den teknik önskat, även om det ibland har krävs tålamod kring frågan när i tiden tekniken kan förskrivas.


Avslutande kommentarer 


Situationen beskriver några av de olika kunskapsbehov som måste kunna tillfredsställas för att förmedlingsprocessen olika delar ska kunna genomföras på ett smidigt sätt. Organisationsprojektens företrädare möts i klassrummet, men det förefaller inte som de har en gemensam överenskommelse om vad som ska göras – och hur man ska åstadkomma detta. 


Situationen beskriver några händelser som kan inträffa och där företrädare för de olika organisationsprojekten inte har en gemensam bild av det som de ska åstadkomma med sitt respektive arbete inom förmedlingsprocessens ram. Hur ska samordning och samarbete etableras då personer med olika arbetsuppgifter från olika verksamhetsorganisationer ska ta sig an en uppgift? Organisatoriska stötestenar framträder då representanter för olika verksamheter, med olika inbördes rationaliteter och uppdrag ska försöka samordna sin verksamhet, för att därigenom kunna erbjuda barnet större möjligheter att bruka sina datortekniska hjälpmedel i vardagen.


Frågan när man ska införa in en ny teknik är relaterad till flera restriktioner. En sådan har att göra med syncentralernas ekonomi, vilket är en kapacitetsrestriktion. Den innebär att även om ny teknik i princip finns tillgänglig så betyder det inte att tekniken finns på syncentralerna. Även om ekonomin är god så spelar också den enskilde anpassningslärarens erfarenhet och kunskap in för förskrivningen. När i tiden barnen får ta del av tekniken har bland annat att göra med vilken tillit den som förskriver tekniska hjälpmedel har till barnens kunskap och möjlighet att ta till sig tekniken, samt tilliten till stödpersonens kunskaper och möjlighet att förmedla dessa till barnet. Anpassningsläraren respektive stödpersonen i skolan representerar i denna situation olika förhållningssätt på när i tiden tekniska hjälpmedel ska introduceras. Anpassningsläraren har erfarenhet hur det brukar vara. Deras förhållningssätt är långsiktigt och bygger på att man steg för steg introducerar ny teknik, som befästs, och som sedan byggs på. Detta görs för att lägga grunden till att barnens framtid med hjälpmedlen ska bli så lätt som möjligt. 


7.7 Situation: Vem vill använda fickminne?


I situationen ”Koppla ner datorn eller vara med kompisarna” (7.4) vill barnet lära sig att använda sina datortekniska hjälpmedel. Så är dock inte alltid fallet. I det utdrag ur en intervju med en kompanjonlärare (intervju med Sofia 2002-10-14) som följande situation baseras på diskuterar kompanjonläraren hur det kan te sig när en pojke, Botvid, inte vill använda sina datortekniska hjälpmedel, och vilka alternativ som då kan föreslås barnet. 


” Sen låter ju det här, för jag har ju försökt få honom och använda sitt fickminne (Hmhm) och han behöver det. För det är också det där. För jag menar, läraren säger här och så har ni läxa sidan 328 till 342. (jaa) Och så ska ni lämna in det och det alltså på fredag. Och så säger jag till honom, hur kommer du ihåg det här nu då Botvid, ska vi skriva ner det och dra ut det, så du får med dig. - Neej! Det kommer jag ihåg, säger han. - Jaha, så skriver jag ner det. För det är ju litet moment för honom då ska han skriva det. Och så ska han dra ut det på punkt. Och så kanske det är nåt annat som händer direkt, snabbt efter - som han. Så det är lite så där att det ska helst gå fort. 


Och då säger jag, ta ditt fickminne och prata in det, för det går ju di-rekt då. - Neej! Det vägrar han, för han vill inte sitta med det i klass-rummet. För då tycker han att det är så retligt att han sitter och pratar in då. Och när han kommer ut DÄR så, ja han vill inte använda det. Och jag försöker och få honom och använda det. För det är jätteprak-tiskt. (ja) Det är jättebra för honom och prata in vad han har. Men han bara - Näää! Han hatar det där på nåt sätt. 


Och jag har försökt, och matteläraren säger att - kan inte du säga till honom att han kan använda sitt fickminne, så vi är flera som påminner om det. (ja, precis) Jag vet inte om du sa det att fickminnet är bra och ha, det här och prata in. För det skulle ju va lättare (jaa) alltså för ho-nom. 


I situationen framgår att Botvid inte vill använda sina datortekniska hjälpmedel för att anteckna sin läxa i matematik. Kompanjonläraren berättar att det tar tid för honom att skriva ner läxan, och att därefter trycka ut anteckningen på punktskrift. Hon berättar i intervjun att Botvid menar att han kommer ihåg vilka sidor han har i läxa. Kompanjonläraren tycks dock inte vara helt övertygad om att så är fallet och vill därför ändå att han ska skriva ner läxan på datorn. När Botvid trots hennes uppmaningar i alla fall inte vill göra det skriver hon själv ner läxan på hans dator. I situationen berättar kompanjonläraren att Botvid ibland vill att det ska gå fort när han arbetar med sina hjälpmedel och att anledningen till detta, enligt henne, är att han vill kunna vara med på de aktiviteter som klasskamraterna gör när lektionen slutar. 


Denna situation belyser ett omvänt förhållande jämfört med den tidigare presenterade situationen (se 7.4) som handlade om att koppla ned datorn eller vara med kompisarna. I den situationen valde barnet att ägna tid åt att arbeta med tekniken vilket fick effekter på hans möjligheter att kunna vara tillsammans med klasskamraterna på rasten. I denna situation väljer Botvid istället bort att använda tekniken för att kunna vara beredd när tillfälle till social delaktighet med klasskamraterna yppar sig. Kompanjonlärarens ena åtgärd när barnet inte vill skriva ned anteckningen om vilka sidor läxan utgjordes av är att själv skriva ner den aktuella informationen. Men för att Botvid ska kunna bli självständig försöker hon också stödja användningen av ett annat tekniskt hjälpmedel – fickminnet. Ett sådant är en liten bandspelare som kan användas för att tala in meddelanden och anteckningar, och fungerar alltså som ett sorts kom-ihåg-block. 


Detta tekniska hjälpmedel skulle kunna utgöra en resurs för Botvid, men eftersom han tycker att det är pinsamt att använda fickminnet upplevs just den tekniken istället som en restriktion. Både läraren i matematik och kompanjonläraren anser att det skulle det vara bra om Botvid började använda fickminnet, då de på detta sätt skulle kunna vara säkra på att han verkligen kom ihåg sina läxor och annan viktig information som lärarna ber eleverna att anteckna. Genom att använda fickminnet för att prata in viktig skolinformation skulle projektet att lära sig stödjas. Botvid skulle också själv kunna ta ett större ansvar för att komma ihåg information, och inte behöva förlita sig på att kompanjonläraren håller reda på och kontrollerar att han har rätt information. Användandet av fickminnet skulle medföra att han i högre grad skulle kunna frikoppla sig från kompanjonläraren, det vill säga lösa upp kopplingsrestriktioner, vilket på sikt skulle stärka och stödja projektet att bli självständig. För att kunna använda en teknik på sådant sätt att den utgör en resurs måste vissa grundförutsättningar och kunskaper finnas. Botvid kanske skulle behöva lära sig att anpassa röstens tonläge och styrka när han pratar in i fickminnet, så att han lättare kan urskilja orden när han lyssnar på det inspelade. Även att lära sig att hålla mikrofonen på lämpligt avstånd från munnen och veta hur tekniken fungerar omgiven av skolvardagens bakgrundssorl skulle kunna förbättra förutsättningarna för att använda hjälpmedlet. Alla dessa aktiviteter stödjer projektet att lära sig. Om Botvid lärde sig att hantera fickminnet så skulle han, enligt lärarens och stödpersonens resonemang, också ha en större repertoar av verktyg för att skaffa sig goda förutsättningar för att delta i undervisningen. Fickminnet skulle kunna fungera som en back-up till datorn som inte alltid fungerar. Användningen av ett fickminne skulle på detta sätt även kunna stödja skolans övergripande organisationsprojekt liksom barnets eget projekt att lära sig.


I mitt material kan jag se att fickminnet endast används i liten utsträckning. Fickminnet är ett exempel på en enkel teknik som i teorin skulle kunna underlätta barnens vardag och vara ett stöd för minnet när det gäller läxor, och hålltider för olika aktiviteter. Det är litet och dessutom lätt. Trots dessa yttre positiva egenskaper förefaller alltså skolbarnen i studien inte vara särskilt angelägna eller måna om att använda det. Ett barns föräldrar (intervju med Bosses föräldrar 2004-05-18) talade om att deras son ofta använde sitt fickminne, bland annat när han hittar på och talar in berättelser som han därefter skriver ner på datorn. Andra barn vill inte använda fickminnet alls. När jag har frågat om de har ett fickminne, svarar de många gånger att det har de – men de vet inte var det finns. En mamma berättar så här i en intervju:


”Via syncentralen får han ju hjälpmedel, som en sån här…vad heter dom här nu då (fickminne – föreslår jag) Fickminne, jaa. Och vit käpp, och punktklocka. Men han vill inte gärna använda. Jag vet inte vad han har emot …fickminne tycker jag skulle va väldigt praktiskt för honom (jaa) istället för att anteckna minnesgrejor. Men, neej, han tycker inte om att höra sin egen röst, säger han. Så han vill inte gärna använda den. Käppen vägrar han för det är ju skämsigt  (jaa) att gå med vit käpp. Och klockan vill han inte heller ha….” (intervju Botvids mamma 2004-05-17). 


Ett annat enkelt hjälpmedel som tycks vara viktigt för föräldrarna är barnens användande av en vit käpp som markering för andra att barnet inte ser. Föräldrarna talar om käppen som en sorts understödjande del av att barnen ska bli mer självständiga. En mamma berättar att: 


”… Ja, jag kan ju förstå att han kanske inte vill ha den vita käppen med sig, om nån annan är med. För då kan han ju hålla i ärmen eller så. Men att han blir ju mer självständig om han lär sig att använda den. Men det kommer väl så småningom när han ska ut själv.” (intervju med Botvids mamma 2004-05-17). 


I studiens material framkommer att fickminnet och den vita käppen, upplevs som utpekande hjälpmedel. Tekniska artefakter som överförs från ett socialt sammanhang till ett annat kan, i det nya sammanhanget, ges en helt annan innebörd än den ursprungliga. Ingen skulle antagligen anse att det är konstigt att en journalist använder en liten bandspelare när han eller hon intervjuar någon. Men tagen ur ett sådant sammanhang och sett ur barnets perspektiv kan användningen av likartad teknik ändå te sig underlig. Kompanjonläraren berättar att Botvid inte vill använda fickminnet därför att han tycker att det är pinsamt att sitta i klassrummet och prata in information. Inget annat barn i klassen gör på det sättet och följaktligen vill inte han göra det heller. Att använda fickminnet skulle därför kunna sägas motarbeta projektet att bli socialt delaktig.


Botvids mamma reflekterar över avvägningarna mellan olika projekt. Hon menar att sonen i och för sig skulle vara betjänt av att använda såväl fickminne som käpp. Det skulle vara praktiskt för honom, men att hon samtidigt förstår att han inte vill. En dialog har förts mellan barnet och mamman, och hon refererar i intervjun också till alternativa strategier som kan användas istället för att till exempel använda käppen. Även personalen på syncentralen berättar, som nämnts tidigare, om att barnen ibland inte alls vill använda sina hjälpmedel. Speciellt vanligt är detta när barnen kommit upp i tonåren och de vill vara som alla andra ungdomar (intervju med synpedagog 2004-12-09). Motviljan att använda hjälpmedlen svänger dock ofta tillbaka i 20-årsåldern berättar synpedagogen (intervju med synpedagog 2004-12-09) och menar att många då förlikar sig med att ha en synnedsättning. Vad gäller hjälpmedelsförskrivningen under denna tid, får syncentralens personal försöka att ”vänta in dem” (intervju med synpedagog 2004-12-09). Hon säger också att syncentralen ofta vill och önskar att barnet ska använda sitt hjälpmedel, men att det inte alltid är så att barnen vill använda det. Hon säger:


 ”Ja, alltså det är väl så att vi tycker, känner väl på nåt sätt att vi…vi vill ju gärna utrusta dem med vårt…sen kan man ju inte tvinga dem. Man hoppas ju, men alla vill ju det, föräldrar och skolan och vi…försöker ju ofta praktiskt. Men det är ju till syvende og sidst eleven själv som ska göra jobbet.” (intervju synpedagog 2004-12-09).


En av kuratorerna på syncentralen är inne på samma tankegångar när hon säger:


 ”Det finns en enorm vilja hos alla gravt synskadade barn att vara som alla andra, att inte vara avvikande, att inte bli utpekade på nåt sätt. Utan dom vill flyta in i mängden. Precis som alla andra barn liksom. Det, jag skulle säga att det är onormalt om detta inte händer.” (intervju med kurator 2004-01-30). 


Kuratorn och synpedagogen berättar att syncentralen intar en avvaktande position när barnen inte vill använda sina hjälpmedel. Kuratorn säger att hon tycker att barnen måste ges utrymme och tid att själva upptäcka det praktiska med att använda till exempel en dator. Syncentralens uppgift blir då att finnas till hands, att erbjuda tänkbara tekniska lösningar och visa på möjligheter, att trycka på, i lagom mängd, men inte att forcera eller tvinga. Kuratorn säger att: 


 ”…inte att man skall tjata eller tvinga eller pressa, inte för mycket i alla fall. För då tar det bara ännu längre tid för eleven innan dom kommer ur den här fasen, kan man nästan säga. För jag tycker att alla synskadade eleven går igenom den.” (intervju med kurator 2004-01-30).


Syncentralerna försöker alltså upprätthålla möjligheterna till teknikanvändning, samtidigt som de vill undvika att erbjudandet uppfattas som alltför påträngande. Syncentralen håller barnens möjlighetsprisma aktuellt och så stort som möjligt. Samtidigt fortgår en viss övertalningskampanj från skolans sida att barnet i situationen ska använda sitt fickminne.
 Det krävs förmodligen en stor portion självförtroende hos ett barn att, trots upprepade övertalningsförsök från lärare och stödpersonen på skolan (samt syncentralens personal vilka försett honom med tekniken) stå emot och hävda sin rätt att inte använda den erbjudna tekniken. Liksom Benny, i situationen ”Istället för att träna fingersättning” (se 7.2), påverkade förloppet för förmedlingsprocessen genom sitt icke-agerande och sin avvaktande inställning till att träna fingersättning, gör även Botvid det genom att vägra att låta sig övertalas att använda fickminnet. Såväl barnets kompanjonlärare som klassläraren försöker alltså att minska barnets kapacitetsrestriktioner genom att försöka förmå honom att ta tekniken i bruk. Vad gäller kompanjonlärarens och ämneslärarens uppsättning av påtryckningsmedel konstateras att kompanjonläraren upprepade gånger använder ordet ”försöker” när hon berättar om fickminnet och hur hon och ämnesläraren arbetar för att barnet ska använda fickminnet. Hon ”försöker och försöker” – men har inga andra möjligheter än att entusiasmera och visa på de möjligheter användningen av tekniken kan medföra. Personalen på syncentralen har heller inga påtryckningsmedel att ta till om barnet inte vill använda den erbjudna tekniken. Det är alltså barnet själv som bestämmer om han eller hon vill ta tekniken i bruk. 

Av kompanjonlärarens berättelse i början av denna situation framgår att hon och ämnesläraren talar med varandra och försöker ha en gemensam strategi kring hur de ska förmå Botvid att använda fickminnet. Samtal och kommunikation mellan de olika organisationerna förefaller vara väsentliga verktyg för att fånga upp om, och hur, barnet använder sina hjälpmedel. I materialet framkommer (intervju Benjamins föräldrar 2004-06-02) att utbyte av information fyller en väsentlig funktion. Inte minst kan det vara väsentligt för föräldrar att höra att det är många barn som inte vill använda tekniken. De får veta att detta beteende är vanligt och att det alltså inte enbart är deras barn som inte vill använda sina hjälpmedel. Föräldrarna resonerar i intervjun kring att de tycker att det har varit bra att barnet har fått sina hjälpmedel förskrivna via syncentralen utan att personalen därifrån sedan har tjatat på att barnet skulle använda dem. Föräldrarna var av åsikten att barnet nog skulle börja använda tekniken när han hade insett att skolarbetet faktiskt underlättades om han använde sig av sina datortekniska hjälpmedel. Föräldrarna berättar:


 ”Jag tror att han måste komma över den biten innan han börjar använda (hmm) att han accepterat att jag är så här, och det går mycke lättare om jag använder sakerna. Jag tror det är…(Det är mognadsfrågor) Ja, jag tror ändå upp till högstadiet, nångång där kanske han har accepterat att…fasen, det här går mycke lättare, om jag har dom här grejerna”. (intervju Benjamins föräldrar 2004-06-02).


Barnen använder alltså inte alltid all den teknik som de har fått. Datorn tycks i och för sig vara det tekniska hjälpmedel som används mest, och som således är förknippat med minst pinsamhet. Trots detta kan barnet ändå uppleva att det inte är roligt att som enda barn använda datorn i klassen. Föräldrarna berättar i intervjun:


” Så var det en kurator igår, på syncentralen, som skojade på mötet och sa att, vi får datorisera hela klassen. Så skulle han säkert sitta [och använda datorn – min kommentar], men det blir för dyrt för syncentralen då. (Ja). Det var liksom skämtet då! Men förmodligen är det väl så… Det var ganska träffande om man säger. (Hmhm) Att han känner att han sticker ut när han sitter med sin [dator – min kommentar]. Och så gör inte dom andra det och han vill inte vara annorlunda. (nej) Så därför envisas han med att läsa ur böcker med små bokstäver och tragglar och hålla på med läxor och allting.(hmm).” (intervju Benjamins föräldrar 2004-06-02).


Citatet visar på hur viktigt det förefaller vara att det generellt finns god tillgång till datorteknisk utrustning i klassrummet, och att lärarna i sin undervisning tar hänsyn till barnets behov av att smälta in, och att vara som alla andra. 


Studien visar att de flesta av barnen använde sina datortekniska hjälpmedel, och även att de olika inblandade personerna och organisationerna försöker att möjliggöra barnens användande. Detta gäller även de fall där barnen från början är ointresserade eller negativt inställda till att använda en viss teknik. Trots kommunikation mellan de inblandade i de olika organisationerna, i syfte att möjliggöra användandet av tekniken, kan övergripande strukturer förhindra detta. I situationen ”Att koppla ner datorn eller vara med kompisarna” (7.4) betonades hur barnet och stödpersonen i skolan gjorde avvägningar mellan vilka projekt som skulle stödjas. I det fallet rörde sig avvägningen mellan att vara socialt delaktig eller att lära sig. 


Det kan också komma influenser eller tryck på användning av en viss typ av teknik, som uppkommer utanför barnets omedelbara omgivning. Systemskiften vad gäller till exempel datorns operativsystem kan medföra stora konsekvenser för personer med synnedsättning. Under den första perioden av datoranvändning använde datoranvändare med synnedsättning det gamla Word Perfect, vilket var rent textbaserat. Word Perfect används inte längre, och detta tycker till exempel datateknikerna (intervju med datatekniker Dennis 2000-05-16) på syncentralerna är synd. Många personer med synnedsättning som var väl förtrogna med sättet att arbeta i Word Perfect, enligt datateknikerna, fick svårigheter när de skulle arbeta Windows-miljön. Skiften mellan två helt olika system kan på det sättet medföra konsekvenser för den enskilde individen. En av anpassningslärarna på syncentralen berättar i en intervju (intervju med anpassningslärare Andrea 2004-06-24) hur ett barn tidigare arbetade i Word Perfect och att både barnet och hans kompanjonlärare tyckte att detta system fungerade bra. Anpassningsläraren från syncentralen beskrev barnet som datorvan, och dessutom var barnets stödperson i skolan engagerad och intresserad av att hjälpa barnet framåt med datorn. När barnet skulle börja år 7 i skolan innebar skolans krav på förflyttningar mellan klassrum (och därmed krav på bärbar dator) i förlängningen också ett krav på ett byte av system för barnet. Skiftet från Word Perfect till Windows innebar stora bekymmer både för kompanjonläraren och barnet, och bägge tyckte att det nya systemet var krångligare att arbeta med än det förra. Anpassningsläraren menar att det många gånger är omgivningens krav på tillgänglighet och igenkänning som styr över användandet från användarvänliga system till ofta mer mer komplicerade (intervju med anpassningslärare Andrea 2004-06-24).
 Numera är detta ett rent historisk problem eftersom ingen längre lär sig arbeta med Word Perfect.


Avslutande kommentarer 


Barn med grava synnedsättningar förutsätts acceptera att de kommer att behöva använda sig av datortekniska hjälpmedel för att klara av skolarbetet. Det finns restriktioner för barnens användning och de är dels beroende av det enskilda barnets förutsättningar, engagemang och upplevelser av tekniken, dels beroende av hur omgivningen organiseras på ett övergripande plan. Genom att identifiera och lyfta fram vilka faktorer, i klassrum och andra sociala sammanhang, som stödjer användandet av viss teknik, kan utrymme i tid och rum beredas för barnen att iordningsställa och använda sina hjälpmedel. Först då kan möjligheter öppnas för barnen att dagligen och med enkelhet ta sina hjälpmedel i bruk. Det finns således glapp i förmedlingsprocessen, där konflikter mellan olika projekt ger upphov till organisatoriska stötestenar som inverkar menligt på barnens möjligheter att använda såväl datortekniska hjälpmedel som andra. 


Samordning mellan de olika organisationerna sker genom att samtal förs mellan till exempel skolans personal om hur man kan entusiasmera barn att använda sina hjälpmedel. För att underlätta för barnen att tillägna sig sina datortekniska hjälpmedel behövs också samtal mellan alla inblandade parter. Ett helhetsorienterat angreppssätt för att fånga barnets hela vardag – och att kunna ta hänsyn till att olika projekt kan behöva stödjas vid olika tillfällen är väsentligt. Barnen tycker att det är pinsamt att sticka ut och vissa tekniska produkter utgör därmed hinder snarare än resurser. Barnen vill vara som alla andra barn i klassrummet. Detta medför att skolans möjligheter att planera undervisningen utifrån förutsättningen att alla barn i klassen ska kunna arbeta med datorer, eller att barnet med synnedsättning arbetar tillsammans med de andra barnen, är väsentlig för barnens möjligheter att, på lika villkor, kunna vara delaktiga i undervisningen.


Kapitel 8


Förmedlingsprocessen som helhet


I de föregående kapitlen har jag beskrivit det arbete i förmedlingsprocessen som bedrivs av de studerade organisationerna. Såväl barnens föräldrar som yrkesverksamma inom olika områden försöker inom sina respektive organisationer ge det enskilda barnet så goda förutsättningar som möjligt att skapa sig – och leva – ett bra liv i vardagen. De inblandade handlar primärt utifrån sina respektive organisationsprojekt, och de agerar både på den plats där den egna organisationen är geografiskt lokaliserad och på platser där andra organisationer finns. För att åskådliggöra de inblandades deltagande i förmedlingsprocessen och åstadkomma en samlad bild av den ska jag inleda detta kapitel med en schematisk genomgång av rörelsemönster i tid och rum.

8.1  Förmedling av datortekniska hjälpmedel – en rumsligt och organisatoriskt fragmenterad process 


Organisering av stöd och service till barn med funktionsnedsättningar är en komplex fråga och involverar många olika professionella från flera organisationer (se bland andra Larsson 2001). Med hjälp av den tidsgeografiska notationen illustrerar jag på ett principiellt plan förmedlingsprocessens lokalisering i rummet och de rörelsemönster i tid och rum som den ger upphov till. Beskrivningen avser att schematiskt fånga individens närvaro i och förflyttningar mellan de tre platser som är väsentliga för att barnen ska kunna tillägna sig datortekniska hjälpmedel, samt använda dem i vardagen (i hemmet, skolan och på syncentralen). I avsnitt 7.2 framgår att tiden för förflyttningar spelar en väsentlig roll för möjligheten att genomföra viktiga aktiviteter i förmedlingsprocessen.  För att göra de schamatiska bilderna lättare att läsa har jag valt att inte illustrera den tid förflyttningarna mellan organisationerna tar. Det är ett avsteg från det tidsgeografisak sättet att analysera förflyttningar i tidrummet. Av samma skäl illustreras inte heller de naturliga avbrotten för nattvila, och tidsåtgången för vissa aktiviteter framstår bitvis som oproportionerligt stor i illustrationerna. Jag använder senare de principiella skisserna som utgångspunkt för slutdiskussionen.


Ett enskilt barns rörelser i tid och rum, inom och mellan organisationerna illustreras med en orange individbana. Med hjälp av individbanan kan barnets rörelsemönster tydliggöras, från hemmet till skolan, tillbaka till hemmet, till syncentralen, till skolan, till hemmet och så vidare. Som framgått av tidigare kapitel rör sig också barnens föräldrar i viss mån mellan de tre organisationerna för att vara med på utredningar och samtal rörande barnet. I hemmet finns föräldrarna som just bara vanliga föräldrar, men de medverkar också i förmedlingsprocessen eftersom de oftast måste vara med och bistå barnet att använda sina datortekniska hjälpmedel, särskilt när barnet gör sina läxor. Jag illustrerar föräldrarnas närvaro och förflyttning med en röd individbana. I figur 8.1 finns ett barns och en förälders individbanor i förmedlingsprocessen inritade.  




Figur 8.1 Figuren är en principiell illustration över ett barns och en förälders väg i förmedlingsprocessen. Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, skolan och syncentralen. Organisationen på respektive plats markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan och grönt för syncentralen. Figuren består av ett koordinatsystem. På den horisontella axeln har platserna (hemmet, skolan och syncentralen) och på den vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. I figuren finns två stycken individbanor inritade. Den ena individbanan är orange och representerar barnet. Den andra individbanan är röd och representerar föräldrarna. Individbanornas väg i tid och rum ska läsas nerifrån och upp. Individbanorna visar hur barnet och föräldern både vistas på de olika platserna och rör sig mellan dem. Barnet är till exempel i hemmet, går till skolan, kommer tillbaka till hemmet, går till syncentralen, går till skolan, går till hemmet, är hemma, går till skolan, är i skolan, går hem, är hemma, går till skolan, är i skolan, går till syncentralen. På detta sätt illustreras hur ett barn rör sig mellan de olika platserna och organisationerna.

I skolan arbetar assistenter eller kompanjonlärare tillsammans med barnet i klassrummet. De anpassar också undervisningsmaterial och andra förhållanden i skolsituationen till barnets förutsättningar. Det är därför väsentligt att fånga olika situationer av rent tidrumslig karaktär som kan uppstå under deras arbetsdag, och hur dessa påverkar arbetet med att assistera barnet och barnets ämnes- respektive klasslärare. Stödpersonen i skolan följer ofta med barnet till syncentralen, exempelvis för att vara med på utprovningar av datortekniska hjälpmedel. Under de första skolåren är stödpersonen med på alla lektioner i skolan men allteftersom barnet blir äldre, lär sig mer om sina hjälpmedel och blir mer självständigt minskar behovet av stöd. Under den tid då assistenterna följer barnet i princip hela skoldagen, behöver de också tid och utrymme att utföra anpassningar av arbetsmaterial för att barnet ska kunna följa med på kommande lektioner. Detta innebär att stödpersonens individbana, som oftast löper parallellt med barnets, ändå ibland avviker från denna. Stödpersonen i skolan illustreras i figuren 8.2 med en blå individbana.  




Figur 8.2 Principiell Figuren är en principiell illustration över en stödpersons väg i förmedlingsprocessen. Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, skolan och syncentralen. Organisationen på respektive plats markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan och grönt för syncentralen. Figuren består av ett koordinatsystem. På den horisontella axeln har platserna (hemmet, skolan och syncentralen) och på den vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. I figuren finns en blå individbana inritade. Individbanornas väg i tid och rum ska läsas nerifrån och upp. Individbanorna visar hur stödpersonen vistas på de olika platserna och rör sig mellan dem. Stödpersonen är mycket i skolan, men tar sig också ofta till syncentralen för att hjälpa barnet och för att till exempel vara med på barnets datorträningar.


Barnet får tillgång till sina datortekniska hjälpmedel och anpassningar via syncentralen som också ansvarar för utbildning och träning i datorkunskap, fingersättning och övning i handhavandet av olika hjälpmedelsprogram. För att åstadkomma detta åker barnet till syncentralen, vanligen tillsammans med sin stödperson från skolan. På syncentralen träffar barnet många personer som arbetat i olika yrken. Det kan vara optiker, anpassningslärare, synpedagoger, arbetsterapeuter, kuratorer och datortekniker. I vissa fall träffar barnet personer från flera personalgrupper på samma gång, i andra fall bara från någon eller några av dem. Ibland behöver barnet komma kortare stunder flera dagar i sträck, och ibland kan det gå förhållandevis lång tid mellan besöken. För att schematiskt illustrera detta väljer jag att avbilda anpassningsläraren samt datateknikern i skissen av förmedlingsprocessens tidrumsliga mönster. Anpassningsläraren avbildas i figur 8.3 med en grön individbana och datateknikern med en lila. 


I anpassningslärarens arbetsuppgifter ingår att åka ut till skolorna för att öva barnet i att orientera och förflytta sig i skolmiljön. I och med att anpassningsläraren förskriver de datortekniska hjälpmedlen, måste hon också förvissa sig om att allt som behövs för varje enskilt barn finns, följa upp användningen samt ge råd till skolan med avseende på den ergonomiska utformningen av barnets arbetssituation i skolan. Det kan exempelvis handla om var barnet kan sitta i klassrummet, hur ljuset faller in från fönstren, konstraster och avskärmningsmöjligheter. Som framgick av situationen om teknikens placering i klassrummet (kapitel 7.5) träffar anpassningsläraren barnet, stödpersonen, och ibland också barnets klass- respektive ämneslärare. Anpassningsläraren åker också till barnets hem, bland annat för att i närmiljön genomföra förflyttnings- och orienteringsövningar. 


Datateknikern är med under utprovningarna av de datortekniska hjälpmedlen och träffar även barnet i samband med installationer, träningar, reparationer av hjälpmedlen både i barnets hem, i skolan och på syncentralen. Datateknikerna åker till skolan och träffar barnet och stödpersonen där. Ibland åker datateknikerna till barnets hem när barnet är i skolan. Ibland har datateknikern med sig barnets bärbara dator, ibland har barnet kvar den på skolan för att fortsätta delta i undervisningen, under tiden som datateknikern åker hem till barnet för att installera nya program eller åtgärda uppkomna fel på barnets stationära hemmadator. 




Figur 8.3 Figuren är en principiell illustration över en anpassningslärares och en datateknikers väg i förmedlingsprocessen. Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, skolan och syncentralen. Organisationen på respektive plats markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan och grönt för syncentralen. Figuren består av ett koordinatsystem. På den horisontella axeln har platserna (hemmet, skolan och syncentralen) och på den vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. I figuren finns två individbanor inritade. En grön individbana för anpassningsläraren och en lila individbana för datateknikern. Individbanornas väg i tid och rum ska läsas nerifrån och upp. Individbanorna visar hur anpassningsläraren och datateknikern vistas på de olika platserna och rör sig mellan dem. Både anpassningsläraren och datateknikern utgår från syncentralen. De är mycket på syncentralen, men de är också ofta i skolan och ibland i barnets hem.


Avhandlingen handlar om förmedling, det vill säga förskrivning och användning av de datortekniska hjälpmedel som barn med grav synnedsättning använder i hemmet och i skolan. Därför är det intressant att även följa datorns egen individbana. Datorn illustreras här med en svart individbana, vilken för det mesta löper parallellt med barnets. Barn med grav synnedsättning har i de allra flesta fall datortekniska hjälpmedel både i skolan och hemma. Som framkommit i tidigare kapitel går datorn sönder ibland. I de fall där stödpersonen och barnet inte själva kan avhjälpa problemet kommer syncentralens datatekniker till skolan för att hjälpa till. I vissa fall kan datateknikern lösa problemet på plats, men ibland måste datorn transporteras tillbaka till syncentralen för att problem av mer omfattande karaktär ska kunna avhjälpas. Ibland måste också datorn skickas på reparation till den firma som sålde den. Detta innebär att datorn helt försvinner ut från de tre organisationerna, för att sedan återkomma när reparationen är klar och datateknikern överlämnar den till barnet.




Figur 8.4  Figuren är en principiell illustration över en dators väg i förmedlingsprocessen. Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, skolan och syncentralen. Organisationen på respektive plats markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan och grönt för syncentralen. Figuren består av ett koordinatsystem. På den horisontella axeln har platserna (hemmet, skolan och syncentralen) och på den vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. I figuren finns en svart individbana inritad, och denna representerar datorn. Individbanans väg i tid och rum ska läsas nerifrån och upp. Datorn individbana visar var någonstans datorn finns. Ibland är datorn i barnets hem, ibland i skolan och ibland på syncentralen, för till exempel reparation.


De olika individernas (personer och dator) individbanor har hittills presenterats var för sig. Förmedlingsprocessen genomförs förstås såväl parallellt som sekventiellt av olika personer på flera olika platser och sammanhang. I figur 8.5 presenteras en bild där förmedlingsprocessen som helhet åskådliggörs. Alla individbanor återfinns i samma bild och helhetsbilden som framträder är påtagligt svårläst och otydlig. Som sådan är den också en illustration av den mängd aktiviteter som måste planeras och samordnas i tid och rum av personer som var och en strävar efter att nå målen både för de organisationsprojekt de är engagerade i och för sina egna individprojekt. Förmedlingsprocessen är alltså en rumsligt och organisatoriskt fragmenterad process och själva genomförande av den kräver sammanflätning i både tid och rum.




Figur 8.5  Principiell Figuren är en principiell illustration av förmedlingsprocessen som en väv av individbanor. I denna figur har alla de tidigare (i figur 8.1 – 8.4) individbanorna lagts in i ett och samma koordinatsystem. Tre stycken platser finns utmärkta: hemmet, skolan och syncentralen. Organisationen på respektive plats markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan och grönt för syncentralen. På den horisontella axeln har platserna (hemmet, skolan och syncentralen) och på den vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. Resultatet av alla individbanorna i ett och samma koordinatsystem visar en mängd trådar, som tillsammans ser ut att vara en matta, en väv. Figuren ska illustrera den komplexa organisation som måste hanteras för att alla inblandade personer och organisationer ska kunna samordna sina möten och insatser.


8.2  Individbanor som bärare av samband


Det övergripande målet med förmedlingsprocessen kan endast realiseras genom att ett stort antal enskilda aktiviteter utförs av personer inom olika organisationer som är lokaliserade på olika platser. Organisationerna styrs av rationaliteter som inte alltid överensstämmer sinsemellan. Syncentralen har ansvaret för förskrivningen av de datortekniska hjälpmedlen, medan den tidsmässigt större delen av förmedlingsprocessen genomförs i hemmet och skolan. 


Var någonstans barnet ska ta tekniken i bruk har betydelse för vilka resurser och restriktioner som inverkar på användningen och hur barnet och andra i omgivningen hanterar dessa. Därför räcker det inte med att enbart studera en organisation på en av de identifierade platserna. En sådan begränsning skulle innebära att helhetsperspektivet skulle gå förlorat. Jag menar att förmedlingen måste betraktas som en långvarig process där helhetsperspektiv och sammanhang är nyckelord. Följden av en sådan multilokaliserad utövning blir den komplicerade väv av individbanor som visades i figur 8.5. Förmedlingen av datortekniska hjälpmedel, sedd som ett övergripande och politiskt identifierat projekt, utförs alltså som helhet inom ramen för flera organisationers organisationsprojekt, och både på och mellan de platser där organisationerna är lokaliserade. 


Den väv av individbanor som presenterats i figur 8.5 är inte statisk utan utökas i och med tidens gång, i samspelet mellan de inblandade personerna och förändringar i organisations- och individprojekten. Det är alltså ett ständigt pågående arbete, utfört av flera personer, vars gemensamma utfall är förmedlingen. Detta arbete sker över en lång tid, och äger rum på och mellan flera platser och organisationer, och i analysen avser jag att illustrera och poängtera de sammantagna ansträngningar och arbeten som utförs av de inblandade parterna.


Arbetet inom organisationerna på sina respektive geografiska platser inverkar på hur förmedlingsprocessen förs framåt. När datorn är på lagning och alltså befinner sig utanför barnets räckhåll, har detta konsekvenser både för vad barnet kan göra i skolan och för vad som kan utföras inom förmedlingen som helhet. Genom att fokusera på delarna i förmedlingsprocessen och arbetet kring de datortekniska hjälpmedlen, kan jag lättare diskutera behovet av samordning för att processen ska fungera. Förskrivningen av datortekniska hjälpmedel och användningen av dem möjliggörs genom att flera personer i olika personalkategorier samarbetar både med varandra och med barnet, samt med hans eller hennes föräldrar. Alla inblandade personer behöver också samarbeta med och runt tekniken. Utöver detta förutsätter arbetet att barnen själva tar aktiv del i processen. Förmedlingsprocessens realisering möjliggörs, underlättas, försvåras eller hindras således av en rad inblandade aktörers förmåga att samarbeta. 


De tre organisationerna har olika uppgifter och krav på sin verksamhet och styrs av olika rationaliteter. Genom att utveckla interna ordningar för genomförandet av de respektive organisationsprojekten skapar de inblandade reglerna för organisationernas respektive lokala ordningsfickor. Deras organisationsprojekt förenas av strävan efter att ge barn med grav synnedsättning förutsättningar att leva väl i sin vardag, men denna strävan tar sig olika uttryck i de tre organisationerna och har olika stor betydelse i deras organisationsprojekt. Syncentralens verksamhet är uppbyggd kring personer med synnedsättning, medan hemmet och skolan har fått vidta speciella åtgärder sedan barn med synnedsättning kommit in i organisationen. I analysen av materialet har jag identifierat tre centrala projekt (att lära sig, att bli socialt delaktig, samt att bli självständig) som alla ska stödjas för att barnets vardag ska fungera. Organisationerna möter och hanterar emellertid dessa uppgifter på olika sätt och de kan ibland ställas mot varandra. 


8.3  Organisatoriska stötestenar i förmedlingsprocessen i ett tids-och rumsperspektiv


Under analysen av materialet har jag identifierat organisatoriska stötestenar (Friberg 1990, 1999) i förmedlingsprocessen (se kapitel 2.3; 6.5). Det är samordningen av och konkurrensen mellan de tre centrala projekten (att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli självständig) som jag betraktar som organisatoriska stötestenar. De tre centrala projekt, som jag har studerat med utgångspunkt från datorn som hjälpmedel, står ofta i konflikt med varandra, till exempel när barnens vilja att träna på sina hjälpmedel ställs mot deras vilja att leka med sina klasskamrater. I kapitel 7 har jag med hjälp av en tidsgeografisk ansats analyserat situationer där sådana konflikter uppstår, samt vilka avvägningar och försök till samordning som görs av de inblandade parterna. De effekter dessa organisatoriska stötestenar för med sig kan studeras och kategoriseras utifrån tid och rum.  


Tid: Långsiktighet


Personal på syncentral och skola handlar utifrån sina respektive yrkeskunskaper och dessa organisationers organisationsprojektet har annan karaktär och ett annorlunda tidsmässigt engagemang än föräldrarnas. Föräldrarnas livslånga engagemang tillsammans med sina barn gör att deras roll inom förmedlingsprocessen både kan karakteriseras som mer allomfattande och mer diffus än övriga inblandades. Föräldrarna förväntas vara tillgängliga när syncentralens eller skolans organisationsprojekt kallar på dem i olika sammanhang, vilket innebär att föräldrarna ska stödja genomförandet av förmedlingsprocessen i hemmet. Exempel på detta är bland annat att de ska bistå barnet vid läxläsning med hjälp av datorn, vilket visades i situationen 7.3. Föräldrarna lever med sina barn i vardagen och de kan också behöva följa barnet till syncentralen när inte stödpersonen i skolan kan göra det. Vidare förväntas föräldrarna vara hemma när till exempel datateknikern kommer till bostaden för att ge teknisk service och underhåll till datorn. Kravet på att möjliggöra sådana kopplingar får konsekvenser för föräldrarnas möjligheter att exempelvis utföra sitt förvärvsarbete. Utöver detta deltar föräldrarna också på möten i skolan rörande barnet. Det är inte konstigt att en mamma, när hennes son började gymnasiet och han själv skulle börja ta ansvar för kontakter med syncentralen, sa: ”Det är så skönt att bara få vara mamma!” (intervju med Bennys mamma 2004-04-21). Uttalandet tyder på vissa skillnader, både i organisations- och individprojekt för föräldrar till barn med synnedsättning jämfört med andra föräldrar. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning engagerar sig ofta djupt och funderar på hur det ska bli i framtiden, vad barnen kan få hjälp med. Det påverkar deras egna individprojekt och familjens organisationsprojekt. Mitt material visar att föräldrarna trots bristande datorkunskaper möjliggör delar av förmedlingsprocessen genom sina insatser att tillsammans med barnet använda de förskrivna datortekniska hjälpmedlen.


Som organisation sträcker sig även syncentralens engagemang över livsperspektivet, låt vara från en helt annan horisont. De enskilda professionella personerna på syncentralen följer barnet under en relativt lång tid, men för den som eventuellt byter arbetsplats eller pensioneras bryts kontakten med det enskilda barnet. Emellertid har de samtidigt ansvar för flera barn i olika åldrar och får dessutom med tiden erfarenhet av flera barngenerationer.
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Figur 8.6 Figuren består av ett koordinatsystem. På den vertikala axeln återfinns tiden, här markerat i barnets ålder. På den horisontella axeln finns tre organisationer och platser markerade: hemmet, syncentralen och skolan. Varje plats och organisation representeras av en färg. Hemmet av rött, syncentralen av grönt och skolan av blått. Med hjälp av intensiteten i färgmarkeringarna illustreras föräldrarnas, syncentralernas respektive skolans olika tidsperspektiv för sitt engagemang. Den röda färgen som symboliserar föräldrarna och hemmet tunnas ut när barnet fyller 18 år. Den blå markeringen för skolans engagemang tunnas ut vartefter barnet blir äldre för att symbolisera att barnet behöver allt mindre assistans ab stödpersoner. Vad gäller syncentralen illustreras deras tidsmässiga engagemang med mer eller mindre tätt dragna streck. Täta streck symboliserar att syncentralerna har mycket nära kopplingar till barnet till exempel i samband med utprovningar av datortekniska hjälpmedel inför vissa årskursbyten i skolan, men att det under andra tider kanske inte finns en lika intensiv och tät kontakt. Syncentralernas kontakter styrs mer av behovet av insatser. 


Det långa tidsperspektivets betydelse för de tre organisationerna i relation till ett enskilt skolbarn med synnedsättning illustreras schematiskt i figur 8.6. Föräldrarnas långa engagemang illustreras med att hemmet är helt färgmarkerat i tidrummet. Styrkan på färgen avtar dock ju äldre barnet blir, eftersom barnen successivt blir mer självständiga och kan ta mer ansvar för sin egen situation, sina behov och val i livet. Syncentralens långa engagemang med varje barn tar sig uttryck i att personalen i perioder har täta kontakter med barnen när de är yngre, ofta i samband med förskrivning av hjälpmedel av olika slag. Kontakterna initieras av syncentralerna till dess att barnen är ungefär 18 - 20 år gamla. Därefter anses barnen själva kunna ta ansvar för att höra av sig till syncentralen om, och när, de behöver hjälp och stöd därifrån. En stödperson på skolan har nära koppling till ett barn med synnedsättning och denna kontakt sträcker sig under en betydligt kortare period än föräldrarnas respektive syncentralens. Men stödpersonens arbete är också betydligt intensivare än syncentralens. Stödpersonen i skolan är under dagen tätt sammankopplad med barnet, särskilt när barnet är yngre.


Förutom att omvandla lärarnas undervisningsmaterial till ett medium som barnet kan läsa och därmed underlätta projektet att lära sig, fyller också stödpersonerna i skolan en väsentlig funktion genom att finnas med som ett mänskligt hjälpmedel för barnet, med syfte att underlätta projekten att bli socialt delaktig och att bli självständig. Stödpersonens diffust reglerade, men viktiga, roll kompliceras av om de är visstidsanställda, arbetar deltid eller är utan tidigare arbetslivserfarenhet. Mitt material visar att assistenterna utför samma arbetsuppgifter som kompanjonlärare men utan att ha pedagogisk utbildning för uppgifterna. I analysen av materialet har jag identifierat olika typer av stöd som assistenterna och kompanjonlärarna utför. Jag kallar dessa för: undervisningsstöd, anpassningsstöd, socialt stöd samt datortekniskt undervisningsstöd.


Stödpersonerna blir starkt kopplade till eleven på flera olika plan. Om ett barn väljer att byta gymnasieskola, kan detta få anställningsmässiga konsekvenser för den eventuella stödpersonens individprojekt att förvärvsarbeta. Om stödpersonen varit anställd som kompanjonlärare av den första skolan är det inte säkert att den nya skolan vill ha likartade anställningsförhållanden, utan kanske väljer att anställa en assistent. Barnets tidigare kompanjonlärare kan då byta yrkesidentitet och utföra samma arbetsuppgifter, förmodligen för lägre ersättning. I stödpersonernas arbetsuppgifter ingår också förutsättningen att de, över tid, ska fasa ut sig själva. Barnen förväntas inte ha särskilt mycket, om alls något, stöd längre än upp till år 9. Denna utfasning innebär att en mycket stark koppling ska lösas upp.


Förutom föräldrarnas övergripande ansvar under den inledande delen i barnens liv, är det alltså assistenter och kompanjonlärare som i mångt och mycket ser till att förmedlingsprocessen kan genomföras i vardagen. De ser till att de tre ingående projekten, att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli självständig kan realiseras på ett rimligt sätt.


Tid: 8 eller 24 timmar om dagen


Man kan se människans vardagstillvaro i ett 24-timmarsperspektiv (dygnet), och inom detta kan ett 8-timmarsperspektiv för förvärvsarbete identifieras. Indelningen i ett 8-timmars respektive 24-timmarsperspektiv kan användas för att grovt karakterisera de inblandade personernas engagemang i förmedlingsprocessen som helhet. Med 8-timmars perspektivet avser jag att de professionella är engagerade i förmedlingen som sitt individprojektet förvärvsarbete och kan sedan gå hem. Med 24-timmars perspektivet avser jag föräldrarnas totala helhetsansvar för sina barn. Inom ramen för 8 eller 24 timmar om dagen kan bland annat frågan om hur åtskillnad kan göras mellan det privata och det offentliga inom förmedlingen diskuteras. 


Föräldrarna lever i 24-timmarsperspektivet med sina barn med synnedsättning och driver familjens organisationsprojekt. De professionella i skolan och på syncentralen utför i sina respektive individprojekt förvärvsarbete inom ramen för sin arbetstid och vanligen ett 8-timmarsperspektiv. Stödpersonerna på skolan måste, likväl som syncentralens personal, ta ställning till hur långt in i barnens privatliv och därmed familjens organisationsprojekt deras engagemang ska sträcka sig. I materialet framkommer att en kompanjonlärare funderar över hur mycket hon ska engagera sig i ett barns tankar och planering inför en födelsedagsfest. Kompanjonläraren reflekterar i en intervju (intervju med Sofia 2002-10-14) kring hur hon ska hantera en uppkommen situation som egentligen rör barnets fritid, men där hennes kunskap om barnet och klasskamraterna ändå kanske skulle vara av betydelse för barnets och familjens val och hantering av uppkomna situationer. Avvägningen mellan vad som kan betraktas som stödpersonens eller föräldrarnas uppgift blir en organisatorisk stötesten för projektet att bli socialt delaktig, och får därmed också konsekvenser för utfallet av förmedlingens genomförande och för barnets vardag. 


De barn som har assistent eller kompanjonlärare i skolan tillbringar mycket tid tillsammans med denna person. De är starkt kopplade till varandra under hela skol- respektive arbetsdagen. För bådas vidkommande innebär denna täta koppling överväganden och avvägningar mellan hur mycket information och kunskap de ska delge varandra, och hur sådan information hanteras. Det innebär att barnen tillbringar mycket tid med andra vuxna än föräldrarna. Barnens förtroenden, glädje, skratt och sorg kan till viss del komma att delas med stödpersonerna istället för föräldrarna. För föräldrarnas del kan detta på ett sätt betraktas som en skuggeffekt av barnets tillgång till stödperson i skolan.
 I materialet framkommer att barnen funderar över stödpersonernas roll som mänskligt hjälpmedel, kompis eller lärare. Förhållandet mellan barn, föräldrar och stödpersoner torde alltså bygga på ömsesidig respekt för varandra, dels som individer, dels som representanter för olika organisationer. För en diskussion kring avvägningar som görs mellan kompisskap eller distans mellan brukare och assistent, se bland annat Nikku (2004) och Andersson (2009). 


Tid: Erfarenhet


Studiens resultat visar att olika erfarenhet av arbete med personer med synnedsättning ger olika perspektiv på och förhållningssätt till förmedlingsprocessen. Personalen på syncentralen förefaller ha erfarenhetsgrundad förtröstan på att allt i det långa loppet kommer att gå bra. De har följt ett stort antal barn i förmedlingsprocessen, och känner igen vissa mönster. De vet att det kan gå trögt ibland, exempelvis när barnen i tonåren revolterar och inte alls vill ha en synnedsättning, och vilka konsekvenser detta kan få på försöken att driva förmedlingen i avsedd riktning. Personalens erfarenhet säger dem att barn ibland inte vill träna och öva på sina datortekniska hjälpmedel men att det vid andra tillfällen går lättare och smidigare att driva arbetet framåt. Det är denna erfarenhet som anpassningsläraren från syncentralen lutar sig mot när hon kontinuerligt erbjuder tekniska hjälpmedel till barnen, fast barnen just då kanske inte alls vill ha dem. Vid bearbetningen av materialet noterar jag hur syncentralen gång på gång exempelvis provar ut glasögon och justerar dem allteftersom barnet växer, för att hjälpmedlet omedelbart skulle vara tillgängligt, när barnet så småningom ville använda det. När barnet är redo ska tekniken också vara redo, resonerar de. Detta innebär att personalen på syncentralen ständigt håller barnets handlingsutrymme så stort som möjligt vid varje tidpunkt, även om barnet inte utnyttjar dess potential. 


Föräldrarna har unik kunskap om sina egna barn
 men har inledningsvis oftast inte någon kunskap om barns syn. I materialet framkommer att föräldrarna tar råd av syncentralens personal vad avser vissa vanligt förekommande mönster och perioder som barn med grav synnedsättning brukar gå igenom. Personalen på syncentralen står såtillvida alltså för kontinuitet och erfarenhet. De ger råd till oroliga föräldrar om vad de över tid kan förvänta sig, och hur de kan stödja de centrala projekten i förmedlingen. 


I början av sitt arbetsliv har stödpersonen i skolan oftast inte så lång erfarenhet av, och inte heller särskilt stor kunskap om, grava synnedsättningar. Med tanke på att det i Sverige endast är få barn som har grava synnedsättningar, kan det vara första gången såväl skolan som den enskilda stödpersonen ska arbeta tillsammans med ett barn med grav synnedsättning. Stödpersonernas individuella erfarenhet skiftar dock. Deras ålder, pedagogiska utbildning, tidigare erfarenheter av att arbeta med barn samt andra livserfarenheter, spelar naturligtvis in för deras förutsättningar att utföra arbetet. Efterhand får stödpersonerna, i sitt arbete tillsammans med barnen, en stor erfarenhet av vad som fungerar för det enskilda barn som de arbetar tillsammans med. Av materialet framgår att stödpersonerna, även om de reflekterar mycket över sin situation och de avvägningar de ställs inför, är tidsmässigt mer orienterade till nuet och den mer omedelbara framtiden än exempelvis syncentralens mer långvarigt erfarenhetsgrundade perspektiv. 
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Figur 8.7  Figuren består av ett koordinatsystem, med fyra rutor. Den vertikala linjen representerar tid. Den horisontella linjen representerar nu-linjen. Den vänstra sidan av koordinatsystemet representerar den mentala världen. Den högra sidan av koordinatsystemet representerar den fysiska världen. Dåtiden i den fysiska världen (underst till höger) representeras av en individbana (där man alltså kan följa vad en persons tidrumsliga rörelser). Framtiden i den fysiska världen (överst till höger) representeras av ett prisma, som illustrerar möjligheter och utrymme. I den mentala världen (underst till vänster) finns erfarenheter (här illustrerade av grå olika stora cirklar). Personens framtidsdrömmar, som antas grunda sig på tidigare erfarenheter, representers i figuren av ett tankemoln (överst till vänster). Figuren är efter Lenntorp (1976), Mårtensson (1979) , och även i Hägerstrand postum (under utgivning 2009).


I figur 8.7 görs en tidsgeografisk illustration av erfarenheters betydelse för nuet och framtiden. Genom tidrumsliga rörelser i den fysiska världen (i figurens nedre högra del) erfar individen saker som kan speglas och lagras i den mentala världen (i figurens nedre vänstra del). Dessa erfarenheter kan omformas till föreställningar om hur framtiden (i figurens övre vänstra del) skulle kunna gestalta sig, i någon form av idé, plan, mål eller önskningar. Det fysiska handlingsutrymme i den fysiska världen som avgränsas av prismat (i figurens övre högra del) kan sedan visa sig begränsa möjligheterna att genomföra önskningarna. De erfarenheter som de professionella har från tidigare arbete med barn med synnedsättning, används för att ge råd till föräldrar när de har frågor om hur barnens utveckling kan komma att te sig. Personalen vet hur det brukar vara. Den idé för framtiden som framträder i deras mentala föreställning relateras i figur 8.7 till såväl deras erfarenheter som deras tidigare fysiska rörelser i tidrummet och deras möjligheter inom det tidrumsliga prismat.


Situationerna i förra kapitlet visade att förmedlingsprocessen förs framåt med hjälp av ständiga avvägningar och prioriteringar mellan de tre centrala projekt, att lära sig, att bli socialt delaktig samt att bli självständig, som ska stödjas av förmedlingsprocessen. Här spelar tid en avgörande roll. Sett över tid, kan de inblandade personerna under en period tillåta att ett projekt (till exempel projektet att lära sig) tar över på de andra projektens bekostnad. Efter en kortare eller längre period, kan personen skifta fokus, och låta ett annat projekt få högsta prioritet. Det framgår tydligt i en av de beskrivna situationerna (avsnitt 7.4) att kompanjonläraren känner sig tvingad att välja mellan att antingen stödja projektet att lära sig eller projektet att bli socialt delaktig. Dessa avvägningar görs av stödpersonerna och i materialet framgår att deras beslut inte baseras på strategier som utvecklats tillsammans med klass- och ämneslärare. Sådana diskussioner tycks inte heller föras mellan stödpersonerna och personalen på syncentralen eller föräldrarna. Detta innebär att när ett barn har en reflekterande assistent, så kan avvägningarna i sin helhet, trots att vissa projekt under kortare tid stöds på andra projekts bekostnad, ändå totalt sett stödja förmedlingsprocessen av datortekniska hjälpmedel. Men om barnet har en stödperson som inte reflekterar över sådana val och avvägningar, kan resultatet istället bli alltför ensidig fokusering på enbart ett av projekten. Konsekvensen blir att förmedlingsprocessen försvåras. Bristande möjlighet och fora för reflektion och erfarenhetsöverföring som involverar alla berörda personer är en organisatorisk stötesten för att driva förmedlingsprocessen framåt mot målet att barnet ska kunna leva ett självständigt liv.


Tid: Det tar tid att ha synnedsättning


Tid utgör en central restriktion för barn med synnedsättning och i materialet finns många hänvisningar till tid: ”det tar tid”, ”det måste ta tid”, ”vänta”, ”inte än”, ”först måste vi lägga grunderna”, ”vi ger det tid”, ”det ger sig” och ”ofta”. Personalen från syncentralen har en avvaktande, men också uthållig, attityd till förmedlingsprocessen sannolikt eftersom de över lång tid har fått erfarenhet av liknande situationer.


Tid återkommer också som en restriktion för barnen när de ska lära sig att klara sig självständigt. Barn med synnedsättning ska, via habiliterande insatser och användning av hjälpmedel, kompenseras så att de kan vara på andra barns nivå, och sedan förväntas de kunna arbeta och ta del av undervisningen i lika takt som andra barn. Det finns ett inbyggt moment av ojämna förutsättningar för barn med synnedsättning i skolan. De förväntas både ta ikapp klasskamraterna och sedan hänga med dem. Det är dock svårt att hänga med för det barn som förlorar många lektioner på grund av att förmedlingsprocessen kräver att barnet deltar i dess genomförande i andra organisationer än skolan. Klasskamraterna går vidare medan barnet med synedsättning skaffar sig förutsättningar för att komma ikapp, och det innebär att barnet måste ta sig ikapp igen. Trots stöd och extra resurser är det svårt att hänga med på samma nivå som de andra barnen. Detta kan exemplifieras med kunskapen att läsa och skriva punktskrift, som är en resurs för barnen som lärt sig det. Det tar mycket längre tid att läsa en text på punktskrift jämfört med att läsa motsvarande text i svartskrift (bland andra intervju med assistent Stefan 2004-04-28; Resurscenter Syn 2001:55) och därför kan användandet av punktskrift ändå innebära en restriktion för barnet. Att läsa punktskrift utgör därmed ett exempel på att hjälpmedel både kan utgöra en resurs, (i och med att det går att läsa), och en restriktion, (i och med att läsningen inte kan nå samma hastighet som den gör för seende personer).
 


Aktiviteters sekventiella ordning i vardagen blir extra viktigt för barn med synnedsättning. För att förmedlingsprocessen ska kunna flyta på i den takt, och åt det håll de inblandade avser, behöver barnen utföra vissa aktiviteter på särskilda platser och tillsammans med andra personer. Dessutom sker detta många gånger på tider som inte passar barnet särskilt bra. Periodvis behöver barnen åka till syncentralen på många täta besök för förskrivning och utprovning av datortekniska hjälpmedel. Besöken sker med olika intervall och tar olika lång tid i anspråk, men alla innebär avbrott från den vanliga aktiviteten. För att utföra de aktiviteter de skulle ha utfört, när de istället gjorde någonting annat på syncentralen, blir barnet tvingat att på något sätt ta igen detta. De tidigare uteslutna aktiviteterna trängs då in mellan andra aktiviteter som normalt utförs i vardagen. Detta igentagningsarbete ska utföras, inom den vardagliga befintliga tidsramen (24 timmar/dygn). Denna är dock, som konstaterats tidigare, i stort sett redan i anspråksstagen av andra aktiviteter barnet ska utföra och under skoldagen finns i princip inget utrymme för extraaktiviteter om lärandemålen ska nås.


Mot slutet av skoldagen kan barnen ha svårt att koncentrera sig, bland annat på grund av att det är tröttande att främst använda andra sinnen än synen för att ta emot och bearbeta information. Avbrott från rutinerna, som besök på syncentralen, kan därför i och för sig vara efterlängtade, men de medför också behov av transporter och omställningstider och förlorad skoltid. Sammantaget kan argumenteras för att sådana besök bör förläggas utanför skoltid.


Rum: Förflyttningar mellan platser i tid och rum

Förmedlingsprocessen kräver att många förflyttningar görs av inblandade föräldrar, barn och yrkesverksamma. Syncentralens personal gör frekventa resor i sina distrikt till skolor och patienters hem för att utföra arbete relaterat till förskrivningen av hjälpmedel. Anpassningslärarna åker dessutom till ytterligare platser för att deras patienter ska träna förflyttning och orientering i de lokala inom- och utomhusmiljöer de brukar vistas i. Förflyttningar visar också på vikten av att fånga geografiska mellanrum mellan organisationerna vid analysen. Förflyttningarna har sällan ett eget värde utan görs för att det inte går att genomföra alla aktiviteter man ska göra på en och samma plats. De orienterings- och förflyttningsövningar som barnen gör tillsammans med personal från syncentralen, syftar till att barnet ska lära sig att ta sig från ett ställe till ett annat. Förflyttningarna utgör således överbryggningar av rumsliga mellanrum mellan aktiviteter inom samma eller olika projekt. Barnen gör många resor till syncentralen och de tar sig dagligen till och från skolan. Äldre barn gör också många korta förflyttningar i skolan då frekventa byten av klassrum äger rum under dagen. 


I materialet framkommer flera exempel på hur en aktivitet utesluter att någonting annat görs under samma tid. Det är alltså exempel på en organisatorisk stötesten som förflyttningar mellan platser i tid och rum kan föra med sig. För att barnen ska komma till syncentralen för sin datorträning krävs att de är borta från skolans ordinarie undervisning. När anpassningsläraren planlägger tiderna för datorträningen är det svårt för henne att ta hänsyn till alla inblandade parters andra projekt och engagemang. Under vissa perioder är barnen ofta borta från skolan, exempelvis under utprovningen av nya tekniska hjälpmedel. Detta innebär att barnet, för att få tillgång till de redskap som hon eller han anses vara i behov av, periodvis ofta är frånvarande från lektioner. Som en konsekvens av detta kommer barnen efter i skolarbetet. Förmedlingen av tekniska hjälpmedel ger således upphov till skuggeffekter som har en rumslig sida. Anpassningsläraren på syncentralen försöker i möjligaste mån att förlägga elevernas besök på syncentralen så att skolarbetet påverkas i så liten utsträckning som möjligt. När besöken planeras sker en avvägning utifrån vilket skolämne som barnet kan vara frånvarande från. Ofta väljs idrottsämnet bort, vilket kan tyckas olyckligt bland annat på grund av att en synnedsättning också kan betraktas som ett rörelsehinder. På så vis kan en person som inte ser behöva lära känna sin kropp, lära att räta på sig och att röra sig fritt och avspänt. 


Rum: Lokala ordningar skapas och omskapas


Skolans undervisning och klassrum är vanligen ordnade utifrån de krav som undervisning av seende elever ställer, och klassrummets lokala ordningsficka arrangeras så att den främjar deras lärande. Men denna lokala ordning passar inte fullt ut för barn med synnedsättning, vilket innebär att klassrummet som lokal ordningsficka måste förändras när barn med grav synnedsättning deltar. I denna miljö verkar stödpersonerna i skolan och de har begränsade befogenheter. Ett begrepp som väl fångar stödpersonernas i skolans arbete är att de, som nämnts tidigare, försöker. De ”försöker och försöker”, och under dessa premisser utförs en stor del av genomförandet av förmedlingsprocessen i praktiken. I skolan, med sitt historiskt förankrade organisationsprojekt, ska barnets datortekniska hjälpmedel trimmas in och användas. Barnets färdigheter på tekniken ska läras in, utvecklas och befästas i projektet att lära sig, samtidigt som skolans ordinarie undervisning äger rum. De assistenter och kompanjonlärare som jag har intervjuat visar ett stort engagemang och vilja att underlätta och att möjliggöra för barnen att vara delaktiga i skolundervisningen på samma villkor som andra, genom att försöka skapa förutsättningar för dem i skolans lokala ordningsficka. 


I klassrummets lokala ordningsficka skapas också en mindre lokal ordningsficka kring barnet med synnedsättning och de tekniska hjälpmedlen. Barnens ljuskänslighet påverkar vad som är en lämplig placering av viss utrustning och placeringen har betydelse för barnets förutsättningar att arbeta, det vill säga att stödja projektet att lära sig. Placeringen har också betydelse för barnets möjligheter till social interaktion med de övriga eleverna i klassen, det vill säga att stödja projektet att bli socialt delaktig. Det betyder att möbleringen av klassrummet generellt sett påverkas av barnets tekniska utrustning och därmed förändras en dimension av klassrummets ordning.


Studien visar att barn med synnedsättning ibland sitter i separata rum i skolan. Det kan till exempel gälla när de arbetar med enskilda ämnen som matematik, eller när barnet ska arbeta med Internet, och på grund av skolans kabeldragning för Internetanslutning sitter i ett separat rum och arbetar. Barnen kan också fysiskt sitta i samma klassrum som klasskamraterna, men de facto vara separerade på grund av den teknik som används. Till exempel ger användning av hörlurar under lektionstid en viss inkapsling som försvårar barnets sociala interaktion. Användning av hörlurar kan också innebära att barnet inte hör klasslärarens allmänna uppmaningar till alla elever i klassen, och därför är beroende av att stödpersonen överför informationen som givits av läraren. I analogi med detta måste också familjemedlemmarna i hemmets lokala ordningsficka utveckla nya ordningar för att ge plats åt barnens datortekniska hjälpmedel för hemmabruk. Möbleringen av rum för att möjliggöra för de tre centrala projekten kan således betraktas som en organisatorisk stötesten som måste övervinnas för att förmedlingsprocessen i sin helhet ska stödjas och drivas framåt i önskad riktning. 


8.4  Samband mellan olika projekt – att lära av projektsammanhangen i vardagssammanhanget


Flera organisationer, med olika rationaliteter, är således involverade i förmedlingsprocessen. Tekniken tas i bruk för att målen för de tre centrala projekten (att lära sig, att bli självständig samt att bli socialt delaktig) ska kunna uppfyllas. Dessa projekt kan konkurrera med varandra om barnens tid och uppmärksamhet och under förmedlingsprocessen sker ständiga avvägningar mellan dem. Här spelar stödpersonerna en väsentlig roll. I figur 8.5 illustreras förmedlingsprocessen som helhet med hjälp av en väv av individbanor där tidsliga och rumsliga samband framgår utifrån organisatoriska, tekniska och personbundna förutsättningar. Det konstateras att förskrivningsprocessen är komplex och utdragen i tid och rum. Vävens struktur implicerar betydelsen av att studera hur sambanden ter sig mellan flera organisationers organisationsprojekt och vilka behov av samordning som därmed kan identifieras. Att arbeta i team är mycket vanligt inom habiliteringen (Bille & Olow 1999:219). Det har många fördelar, men för att utfallet av teamarbetet ska lyckas måste förutsättningarna för respektive individprojekt inom organisationsprojektet både vara tydliga och respekteras av de inblandade. Jag menar att det är viktigt att dessa tydliggöranden görs, både av de personer som ska utföra arbetsuppgifterna, och av beslutsfattare i organisationernas ledning. Även om personalen på syncentralen således är van vid att arbeta i team inom sin organisation, är det organisatoriskt svårt att åstadkomma samarbete över organisationsgränser.
 


När aktiviteter i ett organisationsprojekt realiserats, det vill säga när aktiviteter i projektet har utförts av berörda personer, framgår vad som har förverkligats av det som tidigare utgjorde en plan för organisationsprojektet. De utförda aktiviteter som rör samma projekt kallas ett projektsammanhang, och de är integrerade i den obrutna sekvensen av alla möjliga olika aktiviteter från olika projekt som en person utfört under en dag – personens så kallade vardagssammanhang. I förmedlingsprocessen ska flera olika projekt genomföras och det betyder att i varje persons levda vardag blandas aktiviteter från dessa projekt med aktiviteter från andra projekt som inte berör förmedlingsprocessen. Det är alltså först i efterhand man kan studera hur aktiviteter från olika projekt passats in i en vardaglig helhet (hur olika projektsammanhang utkristalliseras i vardagssammanhanget). Kunskapen om hur projektsammanhangen från olika projekt ter sig i vardagssammanhanget kan då utnyttjas för att bättre kunna skapa förutsättningar för samordning i framtiden. Då bör skuggeffekter, resurser, restriktioner, avvägningar mellan projekt samt organisatoriska stötestenar tas in i analysen.


Personalen på syncentralen utför arbete i ett organisationsprojekt som delvis är överordnat barnets långsiktiga lärprojekt i skolan, även om båda ska stödja projektet att lära sig. Vikten av att utföra aktiviteter som gäller förmedlingen av datortekniska hjälpmedel är skälet till dominansen – utan datortekniska hjälpmedel försvåras lärandet i skolan. Genomförandet av förmedlingsprocessen förutsätter samordning av aktiviteter i olika organisationsprojekt som kräver samarbete mellan flera olika personer, vars mål med sina respektive individprojekt inom förmedlingsprocessen, kan passa mer eller mindre väl in i organisationsprojekten. Åtgärder kan emellanåt vidtas för att bevara och befästa individprojekt och den egna professionens position på andra organisationsprojekts bekostnad. Detta skapar osäkerhet och utgör en makt- och ledningsfråga som handlar om villkoren för genomförandet av organisationsprojekten. Företrädarna för de olika organisationerna beslutar om vad som ska göras för att organisationsprojektens mål ska uppnås, samt beslutar om vilka arbetsgrupper som ska ha vilka arbetsuppgifter i sina individprojekt. 


I förverkligandet av syncentralens organisationsprojekt framträder en visshet hos de professionella om att deras arbete som anpassningslärare, synpedagoger och datatekniker är gott och att deras arbete gör skillnad för personer med synnedsättning när det gäller att leva självständiga(-re) vardagsliv. På motsvarande sätt menar jag att assistenter och kompanjonlärare inom skolan som organisation också har en sådan grundläggande övertygelse. Jag har också iakttagit att deras oklart definierade arbetsuppgifter och ansvarsområden kan leda till konflikter med andra verksamma inom förmedlingsprocessen. Enligt mitt förmenande är samverkan och samordning ytterst värdefullt för alla de inblandade parterna för att på ett systematiskt sätt kunna tala om sina konkreta planer för genomförandet av sina respektive organisationsprojekt (det vill säga vad som kan falla ut som projektsammanhang i framtiden). Gemensamma diskussioner bör föras kring vilka avvägningar som behöver göras för att förmedlingen i sin helhet ska lyckas. Detta skulle lägga vikt vid sådana saker som i allmänhet ses som så självklara att de överhuvud taget inte beaktas. Exempelvis borde kunskapen om hur förmedlingen av datorteknik faktiskt integreras i, och påverkar möjligheterna att genomföra andra projekt, som inte primärt är relaterade till teknikanvändning, lyftas fram. Det skulle kunna skapa en grund för gemensamt ansvarstagande för förmedlingsprocessen som helhet och bidra till att hantera organisatoriska stötestenar.


Liknande tankar har tidigare presenterats av Tamm, Skär och Prellwitz (1999:15) som menar att det är mellan skolan och habiliteringen som problem uppstår. Det grundas i att de personliga hjälpmedlen provas ut, ordineras och bekostas av landstingen, medan hjälpmedel som är utbildningsspecifika till exempel speciella arbetsbänkar, ramper till skollokaler bekostas av skolan i respektive kommun. Den enskilda skolan beslutar om anpassningar på skolan, och dessa belastar skolans budget. Tamm, Skär och Prellwitz (1999) menar att det inte finns något övergripande ansvar för hur barn med rörelsehinder fungerar i sin skolmiljö. De menar att barnen har fått hjälpmedel utprovade av habiliteringen men att det är andra personer som ”har hand om det pedagogiska programmet i klassrummet” (Tamm, Skär och Prellwitz 1999:15). 


I min undersökning ser jag att barnen får datortekniska hjälpmedel förskrivna av syncentralerna, men det pedagogiska ansvaret för utformningen av barnens arbetsplats i skolan och för användningen av tekniken finns i en annan organisation, skolan. Skolans organisationsprojekt är inte primärt inriktat på barn med synnedsättning. Det krävs därför en övergripande samordning så att de datortekniska hjälpmedlen och de pedagogiska insatserna stödjer både varandra och projektet som handlar om att lära sig i barnets skolvardag, utan att de samtidigt gör det svårare för barnet att bli socialt delaktig och självständig. I analogi med Hemmingsson (2002) konstaterar jag således att de insatser som görs för det enskilda barnet, inte endast kan ses som, sådana, utan bör betraktas utifrån ett vidare samhälleligt perspektiv. 


Vilka konsekvenser får samordningssvårigheterna av förmedlingen av datortekniska hjälpmedel, för barnens vardag? Studiens resultat visar på att hela processen rör sig om ett komplext samarbete där många personer måste bidra, och där förmedlingen långt ifrån är färdig när själva förskrivningen är avslutas. Många som är involverade i förmedlingsprocessen har begränsad kunskap om tekniken och användningen av den, men de har ändå stor betydelse för processens genomförande. Detta gäller bland andra assistenter och kompanjonlärare på skolan, föräldrar, kamrater och ämnes- och klasslärare på skolan. Förmedlingen av tekniken måste därför sättas in i ett större sammanhang. Skärningspunkten mellan den sociala modellen och den medicinska modellen är, tillsammans med den tidsgeografiska ansatsen, en god utgångspunkt för beskrivning och analys av förmedlingsprocessen.


De professionella på syncentralerna verkar inom en organisatorisk ram (ögonkliniken) där ett övergripande individinriktat medicinskt paradigm utgör grunden. I sin verksamhet inom (re)habiliteringen utgår de yrkesverksamma på syncentralen dock från ett helhetsorienterat perspektiv där individens hela vardagsliv är i fokus. Alla professionellt verksamma på syncentralerna i min studie talar om behovet av att se helheten, att se individen i sitt sammanhang och att tekniken måste fungera i praktiken. Trots denna helhetsambition framträder organisatoriska stötestenar när barnen ska använda tekniken i vardagen, framförallt i skolan. Resultatet av min studie visar på vikten att studera förmedlingsprocessen som helhet, med skolbarnet med grav synnedsättning i centrum, och försöka fånga processer som samtidigt försöker ta hänsyn till flera dimensioner.
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Figur 8.8 Figuren är en schematisk illustration över den helhet som förmedlingsprocessens vardagliga praktik äger rum inom. Figuren består av en cirkel. I mitten av cirkeln finns en orange punkt. Denna punkt representerar barnet som utgör navet för hela förmedlingsprocessen. Cirkeln är uppdelad i tre delar: en för hemmet, en för skolan och en för syncentralen. Var och en av dessa organisationer delas i figuren upp i underavdelningar, bestående av identifierade betydelsefulla personer. Under hemmet finns föräldrar, syskon och kamrater. Under skolan finns assistenter och kompanjonlärare, klasskamrater, lärare samt övriga professionella. Under syncentralen finns anpassningslärare, datatekniker samt övriga professionella.  Runt cirkeln står de tre projekt som förmedlingsprocessen ska uppfylla: att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli självständig. Projekten skrivs omväxlande med olika grader av svärta. För att illustrera de avvägningar som görs mellan dem. Ibland prioriteras ett av projekten, ibland det andra och ibland det tredje av de inblandade parterna.

Figur 8.8 utgör en sammanfattande bild som visar att förmedlingsprocessen innefattar flera organisationer, många personer, och olika projekt. Den bör betraktas som komplement till bilden av väven (figur 8.5) som visar hur de inblandade rör sig i tid och rum vid realiseringen av förmedlingsprocessen. När det gäller förmedlingen av datortekniska hjälpmedel rör sig barnet i sin vardag, inom och mellan de tre organisationer där tillgången till hjälpmedlen ombesörjs, och där användningen av dem sker. Föräldrar och syskon samspelar med stödpersonerna på skolan och ämnes- respektive klasslärare, liksom med personal från syncentralen (anpassningslärare och datatekniker). För att möjliggöra att helheten och inte enbart delarna hanteras, måste de organisatoriska stötestenarna och de passager där individerna går mellan sina respektive organisationer och projekt, både identifieras och överkommas. Förmedlingsprocessen i sin helhet är inte formellt sammanhållen utan olika organisationer ansvarar för sina delar. Det finns också glapp där ingen är ansvarig, och där alltså ”någon” måste träda in och göra så att processen inte hindras och stannar upp. Vem denna ”någon” blir varierar från situation till situation.


Jag menar att det krävs en allmän översyn och omvärdering av det arbete som görs inom förmedlingsprocessen. Det gäller både syncentralen och, kanske framförallt, stödpersonerna i skolan. Som framgår av den tidigare presenterade väven av individbanor (se figur 8.5), är de olika yrkesgrupperna tids- och rumsmässigt sammanvävda såväl med varandra som med barnet, med föräldrarna samt med tekniken. Denna tidrumsliga sammanvävning sker både i och mellan olika lokala ordningsfickor och formar förutsättningarna för barnens vardag i hemmet och skolan. Det räcker alltså inte att de ingående organisationerna uppfyller målen med sina egna respektive organisationsprojekt för att förmedlingsprocessen ska lyckas. Detta kan också exemplifieras genom att det uppstår konkurrens mellan de medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska insatser som Bille och Olow (1999:221) benämner ”hörnstenar” (Bille & Olow 1999:221) i habiliteringen. De tidsgeografiskt baserade sammanhangen jag diskuterade i kapitel 2 (aktivitetssammanhang, geografiskt sammanhang, socialt sammanhang och tekniskt sammanhang) är ett annat sätt att beskriva och analysera denna strävan efter helhet. 

I avhandlingen har jag identifierat tre centrala projekt som bör hanteras och stödjas av förmedlingsprocessen. De kan dock sällan stödjas samtidigt. Stödpersonernas arbete innebär att de hanterar situationer där de gör avvägningar mellan att utföra aktiviteter som på det ena eller andra sättet stödjer något av de centrala projekten. Det sker kollisioner mellan projekten, och olika aktiviteter som stödjer ett projekt kan utgöra en skuggeffekt för ett annat. Jag betraktar samordningen av och konkurrens mellan de tre projekten som organisatoriska stötestenar, vilka måste beaktas för att förmedlingsprocessen i sin helhet ska kunna genomföras på ett sätt som möjliggör för barnet, att på bästa sätt tillvarata de datortekniska hjälpmedlen som resurs, så att de inte tvärtom utgör restriktioner. 


De olika parterna måste alltså samordna sina verksamheter trots att de ska verka för olika organisationsprojekt. Den ena organisationen (till exempel skolan) kan ha fullgjort åtagandena i sitt organisationsprojekt (eller i alla fall delprojekt av detta organisationsprojekt) men för barnet riskerar det långsiktiga organisationsövergripande projektet som motiverar förmedlingsprocessen, att haverera om det inte finns en samlad plan för hela arbetet. Det krävs mer långsiktig och långtgående samverkan för att ordna (och ordna om) de lokala ordningsfickor där förmedlingen utförs, liksom de rörelser som måste göras mellan olika lokala ordningsfickor. Då kan hänsyn tas till organisationsprojekt i hela förmedlingsprocessen, från förskrivning till användning. För att lyckas med detta krävs utbildning av barnet, av föräldrar och inte minst av assistenter och kompanjonlärare, tillika med överiga lärare. Studiens resultat visar att mycket ansvar för att föra processen framåt läggs på stödpersonerna i skolan och därför är det rimligt att de har bättre kunskaper för att kunna bistå och vägleda barnet. Resultatet visar dessutom att ett stort ansvar för de datortekniska hjälpmedlen läggs på det enskilda barnet. 


8.5 Avslutande kommentarer och fortsatt forskning


Förmedlingsprocessen är tidsmässigt, rumsligt och organisatoriskt fragmenterad. Barnet utgör navet som processen utgår från, och syncentralerna, skolan och föräldrarna i hemmet ansvarar för olika delar av arbetet med att driva processen i önskad riktning. Till stor del är det dock stödpersonerna i skolan som får försöka hantera sådant som inte de andra ansvariga uppmärksammar och som riskerar att få skuggeffekter i barnets vardag. De inblandade utför förmedlingen i vardagen tillsammans. Situationerna visar att respektive organisationsprojekts genomförande kan fungera bra inom respektive organisation. Men när blicken riktas mot helheten, så som den på kort sikt framträder för individen varje dag, och så som den på lång sikt kan problematiseras utifrån frågan om kontinuitet och lärande i genomförandet av olika projekt, så fungerar det inte tillfredsställande. Samordningsproblematiken föranleder en större diskussion om tydligare roller i syfte att göra helheten inom förmedlingsprocessen gripbar. Någon form av gemensamt ansvar för de delar som ingen tar ansvar för idag skulle utgöra ett viktigt bidrag. En sådan samordning inom förmedlingsprocessen skulle kunna underlätta planeringen för organisationerna var för sig, samtidigt som helheten i barnens och deras familjers vardag uppmärksammas och värnas. 


Som framgår av ovanstående resonemang menar jag att de olika organisationsprojekten måste utformas så att de främjar samverkan och samordning när de inblandade genomför sina respektive individprojekt i syfte att föra förmedlingsprocessen åt det avsedda hållet. Om var och en av de inblandade enbart tar hänsyn till antingen det egna organisationsprojektet eller endast till ett av de tre centrala projekten (att lära, att bli socialt delaktig, att bli självständig), blir skuggeffekten att förmedlingen inte fullföljs. Det innebär att man misslyckas med syftet bakom att förmedla datortekniska hjälpmedel till barn med grav synnedsättning. Den ena organisationen kan lyckas genomföra det de definierar som sitt huvudprojekt, men för barnet havererar projekten eftersom hjälpmedlen inte kan komma till användning. Genom att analytiskt betrakta samordningen av och konkurrens mellan de tre centrala projekten som organisatoriska stötestenar i de inblandade personernas vardag (när de rent praktiskt ska genomföra förmedlingsprocessen), kan problem och dilemman som uppstår när avvägningar ska göras, lättare förklaras. Genom att ett från början anlagt helhetsperspektiv på förmedlingsprocessen möjliggör en långsiktig planering där tids- och rumsdimensionen beaktas, kan sådana organisatoriska stötestenar i viss mån också undvikas.

Genom att använda de analytiska verktygen: resurs, restriktion, projekt, aktiviteter, prisma, skuggeffekter, organisatoriska stötestenar och lokala ordningsfickor, tillsammans med den tidsgeografiska notationen, har denna avhandling visat på komplexiteten och mångsidigheten i förmedlingsprocessen – så som den levs och erfars i vardagen. När de tidsgeografiska verktygen används för att analysera komplexa mönster i vardagslivet och relationer mellan människa och teknik respektive mellan människor, framgår fragmenteringen av förmedlingsprocessen. De tidsgeografiska verktygen hjälper till att fånga vardagen som den självklara men svårartikulerade process som var och en lever i. Verktygen bidrar också till att öppna upp för diskussioner där individers och organisationers olika rationaliteter, och vilka konsekvenser dessa medför, utgör utgångspunkten. Olikheterna kan då utgöra en fruktbar grund för samtal där en plattform kan utformas som grund för att bestämma vem som ska göra vad, när, var, hur och varför – och vad som bör göras tillsammans. Med ett sådant helhetsperspektiv anser jag att förmedlingsprocessen, grundad på det arbete som görs av de inblandade i sina individprojekt, som trots att de ingår i olika organisationsprojekt och omfattas av olika rationaliteter, kan förankra förmedlingen av datortekniska hjälpmedel i barnens vardagsliv, både i hem och skola.


Denna studie tar en utgångspunkt i begreppet tillgänglighet som förs fram i nationella politiska mål och samhälleliga ambitioner. Informations- och kommunikationstekniken framställs som en möjlighet för alla att delta på lika villkor i samhällslivet, och skolan utgör en central arena där detta ska förverkligas. Datoranvändandet förefaller först vara väl integrerat i barnens vardagsliv. När jag i en intervju frågar Bodil hur livet skulle te sig om hon inte hade en dator svarar hon så här: ”Ojojoj! Det vill jag inte ens veta” (intervju med Bodil 2004-05-11). När jag frågar Benny om han har tänkt på hur det skulle vara att inte ha dator svara han ”/med fniss/, Neej faktiskt inte.” (intervju med Benny 2004-05-04). Även utdraget ur Bosses ljudinspelade dagbok i studiens första kapitel visade en, till synes, oproblematisk användning av datorteknisk utrustning i skola och hem. Resultaten av mina studier visar dock att datortekniken som sådan bara är ett av flera nödvändiga redskap för att barn med synnedsättning ska kunna leva ett vardagsliv på lika villkor. Analysen visar att den till synes okomplicerade användningen möjliggörs genom en långsiktig process. Resultaten visar också att den förmedlingsprocess i vilken förskrivning och användning av tekniska hjälpmedel sker, långt ifrån är självklar och att den är geografiskt och organisatoriskt fragmenterad.


Den användning av datortekniken som jag studerat på ett vardagligt plan, har också en vidare, generell betydelse. Många delar av den här studerade förmedlingsprocessen har bärighet på andra processer av förmedling av teknik eller information, som innefattar många inblandade aktörer från olika verksamhetsområden. Mina analyser visar på flera områden där det finns tydliga behov av ytterligare forskning.


Ett sådant område som med fördel skulle kunna belysas ytterligare är arbetssituationen för stödpersonerna i skolan. Denna bör studeras utifrån de i kapitel fem identifierade uppgifterna av olika karaktär som jag menar att stödpersonerna förväntas stödja. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot de datortekniska hjälpmedlens centrala roll vad avser möjligheterna att stödja de tre projekt jag belyste i kapitel sex. Samspelet mellan stödpersonerna och klass- respektive ämneslärare skulle kunna studeras utifrån skolans övergripande målsättning om att alla elever ska kunna delta på lika villkor. Claes Nilholms (2007) arbete med att sammanfoga olika perspektiv inom specialpedagogiken jämte Eva Melins (2007) försök att i en interveneringsmodell förena den sociala och den medicinska modellen torde vara en möjlig bas för att, utifrån en tidsgeografisk ansats, försöka finna vägar att diskutera samhällets övergripande politiska ambitioner med individens vardag. 


Förskrivningen av datortekniska hjälpmedel i sig identifierar jag också som ett mycket intressant fält för fortsatt forskning. Studien visar att det finns skillnader i hur förskrivning uppfattas. Inte minst tvingar förskrivningen av datortekniska hjälpmedel fram en diskussion kring vilka personer som i framtiden ska hantera detta. Avhandlingen visar på att diskussionen om tekniska hjälpmedel, och de sammanhang de ska användas inom, måste fördjupas. Då bör hänsyn tas till att datortekniken samtidigt kan utgöra en resurs och en restriktion för individen med synnedsättning, beroende på hur tid och rum används, samt i vilket organisatoriskt sammanhang datortekniken betraktas. Avhandlingen visar att den tidsgeografiska ansatsen är användbar för att identifiera och lokalisera organisatoriska stötestenar som annars knappast upptäcks. Eftersom de enskilda barnen mycket påtagligt påverkas av dessa organisatoriska stötestenar är det också betydelsefullt att fortsatt forskning kring detta begrepp utförs. 


Avhandlingens titel ”Att lära, att göra, att klara” är vad förmedlingsprocessen av datortekniska hjälpmedel syftar till för den enskilde. Om de, i avhandlingen identifierade tre centrala projekten (att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli självständig) stöds i förmedlingsprocessen kan barnen över tid såväl lära sig, som göra och klara sig i vardagen. 

Sammanfattning på svenska 

Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik betraktas idag som en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet på lika villkor.
 Nära förknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor (Statens institut för kommunikationsanalys 2007).
 Exempelvis antas datortekniken göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att själva hantera sådana saker i sin vardag som tidigare krävde andras hjälp (Handikappinstitutet 1997). Tillgång till och användning av datortekniska hjälpmedel ställer dock krav på kunskap och ekonomiska resurser. Datortekniska hjälpmedel för personer med grav synnedsättning kan kosta över 100.000 kr vilket är mycket mer än vad en medelinkomst medger. I Sverige erbjuds därför personer med vissa funktionsnedsättningar, bland andra personer med grav synnedsättning, ekonomiskt stöd från samhället för att få tillgång till och hjälp med att lära sig använda datortekniska hjälpmedel. Personer med synnedsättning får tillgång till datortekniska hjälpmedel på syncentraler, genom en förskrivningsprocess. 


Min studie rör barn med grav synnedsättning och hur de får tillgång till och använder datortekniska hjälpmedel. Sådana hjälpmedel kan fylla många funktioner i barns vardagsliv och ge dem möjlighet att söka information och att kommunicera med andra, både på fritiden och i skolan. Precis som seende barn kan barn med grav synnedsättning därmed anteckna i läroböcker, surfa på Internet, hålla sig à jour med sportresultat, läsa noter, skriva musik samt skicka e-post till bekanta runt om i världen.

Kommuner, skolor och enskilda lärare har ett gemensamt ansvar för att barn med synnedsättning ska kunna ta del av undervisningen. Begreppet ”en skola för alla” (Skolverket 2000, Skolverket 2005:270) kan ses i förhållande till hur skolan lever upp till kraven på inkludering och hur mål för och planering av skolans verksamhet avspeglas i skolbarnens vardag. Skolan utgör således ett exempel på ett område där den övergripande samhälleliga ambitionen om ett liv på lika villkor konkretiseras. 

För att underlätta för barn med grav synnedsättning att delta i och tillgodogöra sig undervisningen har de ofta tillgång till en särskild stödperson i skolan. 
 Föräldrar, lärare och stödpersoner i skolan har olika förutsättningar att stödja barnen i tillägnandet och användningen av de tekniska hjälpmedlen. På grund av komplexiteten i anpassningarna är det svårt för kamrater och andra lite allmänt datorkunniga att hjälpa till när problem uppstår med de tekniska hjälpmedlen. Därför är det angeläget att studera vad som underlättar respektive försvårar användningen av de förskrivna datortekniska hjälpmedlen i skolan och i hemmen. Hur teknik förmedlas och vilka konsekvenser detta får för barnens möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor är därför en central fråga. Syncentralens förskrivning av datortekniska hjälpmedel utgör tillsammans med skolans och hemmets insatser för att barn med synnedsättning ska tillägna sig och använda dessa hjälpmedel, en process som jag kallar förmedlingsprocessen. 

Förmedlingsprocessen innebär att barn med grav synnedsättning både ska kunna få tillgång till, kunskaper om, samt förutsättningar att ta datortekniken i bruk i olika vardagliga situationer. Processen involverar flera personer och organisationer på olika platser och vid olika tidpunkter. Både syncentralen och skolan har, utifrån sina respektive verksamhetsmål, ett uppdrag från samhället att ge barn med grava synnedsättningar förutsättningar att leva ett gott liv på lika villkor. Olika rationaliteter ställs dock emot varandra när professionellt verksamma från syncentraler och skolor tillsammans med föräldrar ska möjliggöra för barnen att ta tekniken i bruk. Förmedlingsprocessen är således både organisatoriskt komplex och utsträckt i tid och rum. 


Förskrivningen av hjälpmedel har ett kompenserande, individanknutet drag och kan relateras till den individuella/medicinska modellen (Barnes, Oliver & Barton 2002). Samtidigt innebär målet om tillgänglighet att samhällets och skolans struktur ska anpassas och organiseras så att alla barn kan vara delaktiga. Inom forskning om funktionshinder återfinns denna ambition tydligt i den sociala modellen (Barnes, Oliver & Barton 2002; Swain & French 2008). I denna studie diskuteras hur den dubbelhet (kompensation för individen respektive strukturell förändring för tillgänglighet) tar sig uttryck i organisation, strukturer och stödjande insatser. Det visar sig att praktiken är inriktad på att enskilda individer ska förändras snarare än på att lägga resurser på att möjliggöra för alla barn att, på lika villkor, ta del av undervisningen i skolan.


Syfte, frågeställningar och avgränsningar


Syftet med denna avhandling är att visa hur barn med grav synnedsättning får tillgång till och använder datortekniska hjälpmedel. Frågor som ställs är: Samordnas syncentralens, skolans och hemmets verksamhet i förmedlingsprocessen – och i så fall hur? Vilka problem eller dilemman kan uppstå och hur hanteras dessa av de inblandade? Vilka konsekvenser får det för barnets vardag?


Jag kommer att besvara dessa frågor genom att studera förmedlingsprocessen utifrån hur datortekniska hjälpmedel förskrivs och hur barnen, med hjälp av olika stödpersoner, tillägnar sig kunskap om och använder erbjudna verktyg i vardagen. Begreppet förmedling av teknik består således av två delar. Den första delen avser förskrivningen av hjälpmedel. Den andra delen avser vad som händer när barn med grav synnedsättning, med hjälp av stödpersoner, ska lära sig att använda, och använder tekniken, framförallt i skolan och i hemmet. Med stödpersoner menas föräldrar och kompanjonlärare respektive assistenter på skolorna samt yrkesverksamma på syncentralerna.


Analysen fokuserar, med en tidsgeografisk ansats, interaktionen mellan människor, samt mellan teknik och människor i hemmet, skolan och på syncentralen. Förskrivning av teknik sker på syncentraler, medan användningen företrädesvis sker i andra organisationer och sammanhang. I förmedlingen har en mängd personer med olika uppdrag ansvar för att tillhandahålla och möjliggöra användning av teknik. Förmedlingen innebär inte att teknik överförs mellan en givare och en passiv mottagare utan att de inblandade personerna alla är delaktiga i att göra datortekniken till ett användbart hjälpmedel i vardagen.


Teoretisk bakgrund och analytiska redskap


För att analysera mitt material har jag sökt efter ett helhetsorienterat synsätt som med fokus på individen samtidigt kan hantera andra nivåer i analysen. Därutöver ska det materiella tillmätas betydelse och verktyg erbjudas som lämpar sig för att analysera förflyttningar i tid och rum och för att analysera effekterna i barnets vardag av olika insatsers konkurrens om tid och rum.


Tidsgeografin ger mig sådana möjligheter att samla och analysera ett empiriskt material. Processer äger rum någonstans och genom tidsgeografins tidsrumsliga fokus och dess ambition att hantera flera skalnivåer, kan helheten studeras utan att delarna förloras ur sikte – och omvänt (Hägerstrand 1974). Tidsgeografin kan användas för att sätta fokus på praktiska handlingar och kan analysera dem med hjälp av verktyg som synliggör processer. Den tidsgeografiska ansatsen erbjuder möjligheter att studera såväl individer och organisationer som samspelet mellan dem. Ansatsen kan uppmärksamma restriktioner i relationer mellan organisation och individer. 


Med stöd i tidsgeografin studeras praktiska handlingar och hur de kan förstås ur ett processperspektiv. Tidsgeografiska analysmetoder ger möjlighet att se sekvenser av aktiviteter (vardagssammanhang) och hur olika aktiviteter genomförts för att realisera målet med ett projekt (projektsammanhang). Förmedlingsprocessen betraktas som ett övergripande politiskt projekt som realiseras genom en komplex interaktion mellan – och inom – organisationer på olika platser där barnen genom olika insatser ska lära sig hantera och använda datortekniska hjälpmedel. Tidsgeografin fokuserar människors och organisationers tillgång till resurser, samt vilka restriktioner som begränsar möjligheterna att nyttja resurserna i olika situationer. 


I avhandlingen visas att de fysiska, sociala och organisatoriska förutsättningarna arrangeras så att de ska utgöra resurser och mildra effekter av restriktioner. Detta kan analyseras med begreppet lokal ordningsficka (Hägerstrand 1985). I en lokal ordningsficka kan individers agerande för att ordna sina resurser utifrån sina egna personliga förutsättningar synliggöras i relation till omgivningens strukturer och social miljö (Åström 2001). Det tidsgeografiska tankesättet ger således teoretiska verktyg för att synliggöra och analysera processer som äger rum i vardagen. 


Jag använder de tidsgeografiska begreppen: resurs, restriktion, projekt, aktivitet, skuggeffekt, prisma, organisatoriska stötestenar samt lokal ordningsficka för att analysera den komplexa förmedlingsprocessen.  


Studiens genomförande, metod och material


Min ingång i studien har varit syncentralerna och förskrivningen av datortekniska hjälpmedel. Sedan följde jag förmedlingsprocessen i hemmet och skolan, två organisationer där barnen tillbringar stor del av sin vardag. Jag har samlat in undersökningsmaterialet genom intervjuer och samtal med barn, föräldrar och yrkesverksamma i skolor och på syncentraler samt genom observationer på syncentraler och i skolor. Barnen har dessutom skrivit eller talat in aktivitetsorienterade dagböcker, vilka bland annat utgjort underlag för intervjuer.


Undersökningen genomfördes under åren 2000 till och med 2004. De två syncentraler där undersökningen gjorts ligger i medelstora svenska städer inom samma landsting. Åtta barn med grava synnedsättningar ingår i studien och de var vid tiden för undersökningen mellan 7 och 18 år.
 Urvalet av barn gjordes i samråd med den personal på respektive syncentral som hade ansvaret för barnens synhabilitering och därmed också för förskrivning av deras datortekniska hjälpmedel. Tre av de åtta barnen kommer från den ena syncentralens upptagningsområde och fem från den andras. Jag har valt svensktalade barn i skolåldern som enbart har synnedsättning, i bemärkelsen att de inte har fler diagnostiserade funktionsnedsättningar som påverkar vilken instans som ansvarar för förskrivningen av hjälpmedel. Urvalet innebär att alla barn, enligt de gjorda avgränsningarna, som var inskrivna vid de två syncentralerna under den aktuella perioden ingår i studien. 


Barn med grav synnedsättning är dock inte en homogen grupp. Det finns stora skillnader i hur grav synnedsättningen är, och inom undersökningsgruppen finns det stora individuella skillnader i hur bra barnen såg och i hur stor användning av synen de hade. Det innebär att några av barnen, vid undersökningens genomförande inte såg någonting alls medan andra hade synrester. Då undersökningen omfattar minderåriga barn har föräldrarna godkänt att barnen deltog i undersökningen. Inför publicering ska alla namn på personer och orter ändras. 


Förskrivning av datortekniska hjälpmedel på syncentraler


Behovsbedömningen av datortekniska hjälpmedel för skolbarn fungerade utan större besvär. Emellertid förekom vid undersökningens genomförande stora glapp med avseende på utbildning och kunskaper hos såväl barn, föräldrar som skolans personal rörande det vardagliga handhavandet av såväl själva datorn som hjälpmedlen.


I intervjuer poängterar datateknikerna att det är skillnad mellan att ha kunskap om datorer i allmänhet och att kunna använda och förstå de specialanpassade hjälpmedelsprogrammen. Kunskap om hur datorn kan utnyttjas krävs för att den datortekniska utrustningen som förskrivs ska bli användbar och fungera som en resurs för den enskilde individen. I och med att datortekniska hjälpmedel började förskrivas till personer med synnedsättning fick syncentralen ett nytt delprojekt i sitt organisationsprojekt. Detta innebar förändringar i den tidigare rådande ordningen på syncentralen, om vem som ska göra vad, när och hur, och därmed förändrades syncentralen som lokal ordningsficka.


De datortekniska hjälpmedlen har fört med sig att den etablerade yrkesgruppen anpassningslärare som var väl bevandrad i att hantera och förskriva äldre teknik (käppar, klockor och bandspelare) började hantera ny teknik (datortekniska hjälpmedel). Den nya tekniken kräver teknisk kompetens, och förskrivningen av datortekniska hjälpmedel behöver därför i stor utsträckning ske i samråd med datateknikerna. Datateknikernas kunskap om tekniken utnyttjas för att komplettera anpassningslärarens bedömning av behov av insatser. Anpassningsläraren har ansvaret för förskrivningen, men materialet visar att arbetet kring utprovningar, anpassningar och val av specifika produkter, i stor utsträckning sker i samspel mellan anpassningslärare och datatekniker. Samordningen mellan yrkeskategorierna är alltså viktig. 


Tekniken tas i bruk i skola och hem


De barn som ingår i studien förefaller över lag vara positiva till att använda de datortekniska hjälpmedel de fått via syncentralen och föreföll närmast förvånade när jag frågade dem hur det skulle ha varit i skolan om de inte hade haft datorn. Av deras berättelser att döma förefaller de använda datorn i stort sett hela tiden. En pojke berättar att han har lärt sig att använda datorn bland annat genom att öva på kortkommandon på syncentralen och att han också har lärt sig mycket genom att helt enkelt testa sig fram. På frågan om han önskade att han kunde mer kring datorn svarade han: ”Nej. Jag tycker att jag kan tillräckligt” (intervju med Benny 2004-05-04).


Barnens till synes självklara användning av datortekniska hjälpmedel kan ses som resultat av förmedlingsprocessen. Barnen tillbringar en stor del av sin vardag i skolan och studien visar att en betydande del av det arbete som görs för att de ska kunna ta sina hjälpmedel i bruk äger rum på skoltid. För att barn med grava synnedsättningar ska kunna använda sina hjälpmedel och ta del av undervisningen har de tillgång till stödpersoner i skolan. Dessa stödpersoner ska bland annat hjälpa lärarna att omvandla undervisningsmaterialet till sådana media att barnet kan läsa och arbeta med det. Studien visar att stödpersonerna har en central roll vad gäller att möjliggöra för barnen att ta tekniken i bruk. Stödpersonernas uppgift är dock diffus och de upplever att de har ett stort ansvar. I arbetsuppgifterna ingår att de över tid ska fasa ut sig själva, vilket oftast är slutfört, ungefär när barnen ska börja på gymnasiet. Skolor gör olika bedömningar av barnets behov av stödpersoner. Vissa skolor menar att barn med synnedsättning behöver en kompanjonlärare (som har pedagogisk utbildning) medan andra menar att en assistent (utan sådan utbildning) räcker. Materialet visar att oavsett utbildning utför stödpersonerna likartade arbetsuppgifter. 


Mycket skolarbete utförs efter lektionstid och datortekniska hjälpmedel används även då, men utanför skolan saknas den stödperson som barnet mestadels har tillgång till i skolan. Barn med synnedsättning förutsätts således klara den del av skolarbetet som utförs i hemmet med hjälp av antingen sin egen datortekniska kunskap eller med stöd av föräldrarna. Familjer med barn med synedsättning lever sina vardagsliv som vilka andra barnfamiljer som helst. Vissa saker, exempelvis, läxläsning, måste dock utföras på annorlunda sätt, och tar längre tid. Föräldrarna poängterar barnens bristande möjlighet att skaffa sig överblick över större textmängder när datortekniska hjälpmedel används. Den tekniska utrustningen gör det svårt att skumläsa text, vilket medför att framförallt de yngre barnen behöver mycket stöd och hjälp att navigera mellan och i program och dokument. Föräldrarna saknar i många fall utbildning på barnens speciella datortekniska hjälpmedel (de kan till exempel sällan kortkommandon) och upplever därför att det kan vara svårt att ge barnen det stöd de behöver för att de ska kunna göra sina läxor och andra hemuppgifter. 


Tre centrala projekt som påverkar utfallet av förmedlingsprocessen


Förmedlingsprocessen rör hela vardagen och med utgångspunkt från datorn som hjälpmedel diskuteras tre projekt vars mål är viktiga för barnet att nå, för att på kort och lång sikt kunna leva ett gott vardagsliv. Dessa projekt är: att lära sig, att vara socialt delaktig och att bli självständig. 


I förmedlingsprocessen genomför de inblandade personerna olika aktiviteter för att barnen ska kunna nå målen för de tre projekten, då barnen inte antas nå dessa mål utan andras inblandning och assistans. Jag studerar möjligheter att skapa resurser och överbrygga hinder i syfte att genomföra förmedlingen av datortekniska hjälpmedel som ska fungera i vardagen för barn med grav synnedsättning. I den del av förmedlingsprocessen som avser användningen av de datortekniska hjälpmedlen behöver de inblandade parterna lyckas med att göra avvägningar mellan och ta hänsyn till flera konkurrerande aktiviteter och projekt.


De tre projekten framträder tydligt i förmedlingsprocessen såväl på syncentralen som i skolan och i hemmet. För organisationerna handlar det om att arrangera respektive organisationsprojekt, som stödjer de tre projekten, på ett sådant sätt att barnens vardag underlättas. Fokus i studien ligger inte på barnens olika individprojekt, hur centrala de än är för förmedlingsprocessens genomförande, utan istället på hur de tre organisationerna, såväl var för sig, som tillsammans, lyckas manövrera så att förmedlingsprocessen kan genomföras. 


Vardagliga situationer i förmedlingsprocessen


De tre projekten kan stå i konflikt med varandra, till exempel ställs barnens önskan att träna på datorn mot att de samtidigt vill leka med sina kamrater. Med en tidsgeografisk ansats analyseras situationer där konflikter uppstår och vilka avvägningar och försök till samordning som görs av de inblandade. I analysen av situationerna diskuteras projekt som berörs, stöds eller motverkas. Jag analyserar om de medverkande i situationerna själva reflekterar över hur vissa val möjliggör eller omöjliggör andra val (skuggeffekter). I vissa fall kan ett av de tre projekten prioriteras på kort sikt framför ett annat, men det för tillfället lägre prioriterade projektet kan vid ett senare tillfälle, och på lång sikt, ändå komma att gynnas av det gjorda valet. De situationer jag valt ut är:

Istället för att träna fingersättning, Läxläsning, Koppla ner datorn eller vara med kompisarna?, Teknikens placering i klassrummet, Teknikens placering i tiden: Nu eller sedan?, Vem vill använda fickminne?


Analysen av vardagliga situationer där oklarheter, osäkerhet och spänningar uppstår mellan de inblandade projekten och deltagarna i processen fångar den vardagliga praktiken i de olika organisationerna. Detta berör samverkan mellan föräldrar, skolbarn och professionellt verksamma och de avvägningar som därvid görs. Därmed tydliggörs hur deras insatser tillsammans bygger upp förmedlingsprocessen.


Att åstadkomma en helhet av fragment


I skolan ansvarar vanligen assistenter eller kompanjonlärare för att bistå barn med synnedsättningar när de datortekniska hjälpmedlen krånglar och i hemmet har föräldrarna motsvarande ansvar. Det övergripande målet med förmedlingsprocessen kan endast realiseras genom samordning av ett stort antal aktiviteter som utförs av en mängd olika personer i olika organisationer på olika platser. Organisationsprojekten styrs av olika rationaliteter vilka inte alltid harmonierar med varandra. Syncentralen ansvarar för förskrivningen av hjälpmedlen som sedan ska användas i hemmets och skolans vardag – där andra personer än syncentralens personal är engagerade och har beslutanderätt. Därför räcker det inte med att begränsa analysen till enbart en av de identifierade organisationerna eller platserna. En sådan begränsning skulle innebära att helhetsperspektivet skulle gå förlorat. Jag menar att förmedlingen måste betraktas som en (långvarig) process där helhetsperspektiv och sammanhang är nyckelord.


Även om syncentralen har ansvaret för förskrivningen av de datortekniska hjälpmedlen, genomförs den tidsmässigt större delen av förmedlingsprocessen i hemmet respektive skolan. Var barnet ska använda tekniken har betydelse för vilka resurser och restriktioner som finns och hur barnet och omgivningen hanterar dessa. Följden av denna multilokaliserade användning av datortekniska hjälpmedel kan illustreras som en väv av individbanor. Förmedlingens övergripande och politiskt identifierade projekt utförs alltså som helhet inom ramen för flera organisationers organisationsprojekt, och utförs både på och mellan de platser där organisationerna är lokaliserade. Avhandlingens analys tar sin utgångspunkt i den väv av individbanor där varje individs (tillika med datorns) rörelser i tid och rum, i och mellan syncentralen, skolan och hemmet illustreras av individbanor i olika färg. 




Figur sammanfattning på svenska.1 Figuren är en principiell illustration av förmedlingsprocessen som en väv av individbanor. Figuren föreställer ett koordinatsystem. Längst den vertikala axeln löper tiden, nerifrån och upp. På den horisontella axeln har de tre platserna (hemmet, skola och syncentral) markerats. Organisationern på respektive plats markeras med färger: rött för hemmet, blått för skolan och grönt för syncentralen. Såväl de i förmedlingsprocessen inblandade personerna som själva datorn representeras av individbanor i olika färger. En organge individbana används för att illustrera barnets rörelser i tidrummet.  En röd indivibana representerar barnets föräldrar och en blå individbana används för störpersonerna i skolan. En grön individbanananvänds för anpassningsläraren, en lila för datateknikern och en svart representerar datorn. Resultatet av alla individbanorna, inlagda i ett och samma koordinatsystem, visar en mängd trådar, som tillsammans ser ut att vara en matta, en väv. Figuren ska illustrera den komplexa organisation som måste hanteras för att alla inblandade personer och organisationer ska kunna samordna sina möten och insatser.

Det samlade arbetet inom organisationerna på olika geografiska platser inverkar på, om och hur, förmedlingsprocessen förs framåt. När datorn är på lagning har detta effekter både på vad barnet kan göra i skolan och på vad som kan utföras inom förmedlingen som helhet. Genom att fokusera på delarna i förmedlingsprocessen och arbetet i den, kan jag diskutera förutsättningar för den samordning som krävs för att hela processen ska fungera för barnet. Jag kan också diskutera vilka konsekvenser samordningen har för de omgivande organisationer och platser där arbetet bedrivs, samt vilka konsekvenser teknikförmedlingens utformning och genomförande får för barnets vardag.


Väven är inte statisk utan utökas hela tiden i samspelet mellan de inblandade personerna och förändringar i organisationsprojekten. Det är alltså en ständigt pågående process där aktiviteter utförs av flera personer och vars sammantagna resultat är realiseringen av förmedlingsprocessen. Såväl den tid det tar, som platsen som bevistas, måste enligt min analys tas med för att förmedlingsprocessen ska kunna underlättas. De sammantagna ansträngningar som görs av de inblandade handlar bland annat just om att kunna hantera konkurrens och konflikter som uppstår därför att tid och plats inte beaktats tillräckligt i planering och genomförande av förmedlingsprocessen.


I analysen av materialet har organisatoriska stötestenar identifierats. De effekter dessa för med sig kan studeras utifrån tid och rum. I studien har följande indelning gjorts:

Tid: Långsiktighet, Tid: 8 eller 24 timmar om dagen, Tid: Erfarenhet,

Tid: Det tar tid att ha synnedsättning, Rum: Förflyttningar mellan platser i tid och rum, Rum: Lokala ordningar skapas och omskapas.

Studiens resultat visar att hela förmedlingsprocessen rör sig om ett komplext samarbete där många personer måste bidra, och där tekniken långt ifrån är färdig när själva förskrivningen avslutas. Många som är involverade i förmedlingen har inte särskilt stor kunskap om tekniken eller användningen av den, men de har betydelsefulla roller för förmedlingens realisering. Detta gäller bland andra assistenter och kompanjonlärare på skolan, föräldrar, kamrater samt ämnes- och klasslärare på skolan. Förmedlingen av tekniken måste därför sättas in i ett större sammanhang. Skärningspunkten mellan den sociala modellen och den medicinska modellen är, tillsammans med den tidsgeografiska ansatsen, en god utgångspunkt för beskrivning och analys av förmedlingsprocessen.   

Barnen får datortekniska hjälpmedel förskrivna av syncentralerna, men det pedagogiska ansvaret för utformningen av barnens arbetsplats i skolan sker i en annan organisation. Användningen av tekniken sker både i skolan och i hemmet, vars respektive organisationsprojekt inte primärt är inriktat på barn med synnedsättning.
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Figur sammanfattning på svenska.2  Figuren är en schematisk illustration över den helhet som förmedlingsprocessens vardagliga praktik äger rum inom. Figuren består av en cirkel. I mitten av cirkeln finns en orange punkt. Denna punkt representerar barnet som utgör navet för hela förmedlingsprocessen. Cirkeln är uppdelad i tre delar: en för hemmet, en för skolan och en för syncentralen. Var och en av dessa organisationer delas i figuren upp i underavdelningar, bestående av identifierade betydelsefulla personer. Under hemmet finns föräldrar, syskon och kamrater. Under skolan finns assistenter och kompanjonlärare, klasskamrater, lärare samt övriga professionella. Under syncentralen finns anpassningslärare, datatekniker samt övriga professionella.  Runt cirkeln står de tre projekt som förmedlingsprocessen ska uppfylla: att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli självständig. Projekten skrivs omväxlande med olika grader av svärta. För att illustrera de avvägningar som görs mellan dem. Ibland prioriteras ett av projekten, ibland det andra och ibland det tredje av de inblandade parterna.

Figur sammanfattning på svenska.2 är en sammanfattande bild som visar att flera organisationer, många personer, och olika projekt berörs i förmedlingsprocessen. Den bör betraktas som ett komplement till bilden av väven (figur sammanfattning på svenska.1) som visar hur de inblandade rör sig i tid och rum i realiseringen av förmedlingsprocessen. När det gäller förmedlingen rör sig barnet i sin vardag, inom och mellan de tre organisationer där såväl tillgången till hjälpmedlen ombesörjs, som där användningen av dem sker. Föräldrar samspelar med stödpersonerna på skolan och ämnes- respektive klasslärare, tillika med personal från syncentralen (anpassningslärare och datatekniker). För att möjliggöra att helheten, och inte enbart delarna, hanteras, måste passagerna, där individerna går mellan sina respektive organisationer och projekt, både identifieras och bejakas. Det är inte en formellt sammanhållen process, utan olika organisationer ansvarar för sina delar. Det finns också glapp där ingen är ansvarig, men där ändå ”någon” måste träda in och göra så att inte processens förlopp hindras. 


Den användning av datortekniska hjälpmedel som jag studerat på ett vardagligt plan, har en vidare generell betydelse då många delar av den här studerade förmedlingsprocessen också har bärighet på andra processer av förmedling av teknik eller information, som innefattar många inblandade aktörer från olika verksamhetsområden.


Avhandlingens titel ”att lära, att göra, att klara” är vad förmedlingsprocessen av datortekniska hjälpmedel syftar till för den enskilde. Om de, i avhandlingen identifierade tre centrala projekten (att lära sig, att bli socialt delaktig och att bli självständig) stöds i förmedlingsprocessen kan barnen över tid såväl lära sig, som göra och klara sig i vardagen.


Summary in English


The ability to use information and communication technology
 is regarded today as a condition for participation in society. Closely associated with this are measures taken to reduce the digital divide (Swedish Institute for Transport and Communications Analysis (in Swedish: Statens institut för kommunikationsanalys) 2007).
 For example, computer technology is accepted as making it possible for people with disabilities to manage most things on their own in their everyday life that previously required the help of others (The Swedish Institute of Assistive Technology (in Swedish: Handikappinstitutet)
 1997). Access to, and use of assistive computer technology, however, makes great demands on know how and economic resources. Computer adaptations for people with severe visual impairments can cost over 100,000 Swedish kronor which is far more than an average income permits. In Sweden, therefore, people with some disabilities, among them people with severe visual impairments
, are offered economic support from society in order to gain access to and help with learning to use assistive computer technology. People with visual impairment gain access to assistive computer technology at Low Vision Clinics through a prescription process.


My study is concerned with children with severe visual impairment and how they gain access to and use assistive computer technologies. Such aids give them the opportunity to look for information and communicate with others, both in their spare time and at school. By these means, children with severe visual impairment, just like other children, can take notes, surf the Internet, stay up to date with sports results, read notes, write music and send e-mails to acquaintances around the world. 


Municipalities, schools and individual teachers have a joint responsibility for children with visual impairment to be able to participate in school. The concept of ‘one school for everyone’ (The Swedish National Agency for Education (Skolverket) 2000, 2005:270) can be seen in relation to how the school lives up to the requirements for inclusion and how the goals and planning of school activities are reflected in the schoolchildren’s everyday life. The school thus constitutes an area in which the overreaching societal ambition of a life on equal terms is realised.


To facilitate children with severe visual impairment to participate in school they often have access to a special support person at school.
 Parents, teachers and support persons at school have different prerequisites in supporting the children in the acquisition and use of the technical aids. Due to the complexity of the technical aids, it is difficult for friends and other people with little general computer know-how to help out when problems arise with the technical aids. For this reason, it is very important to study what makes it easier or more difficult to use the prescribed assistive computer technologies at school and at home. To study the prescription process alone is insufficient. One also has to study the implementation of the technology.  The Low Vision Clinic’s prescription of assistive computer technology together with the efforts of the school and the home so that children with visual impairment can acquire and use these aids, constitute a process that I call the mediation process. This process thus implies that children with severe visual impairment should be able to gain access to, knowledge of, and the requirements for the computer technology in various everyday situations. 


The mediation process involves a number of people and organisations in different places and at different points in time. Both the Low Vision Clinic and the school, on the basis of their respective goals have a mandate from society to provide children with severe visual impairments with the necessary requirements for living life to the full, on equal terms. However, different rationalities are set against each other, when professionally active persons from Low Vision Clinics and schools, together with parents make it possible for the children to use the technology. The mediation process is thus both organisationally complex and extended in time and space.


The prescription of technical aids has a compensatory, individually linked feature. In research on disability, an orientation of this kind is termed the individual or medical model (Barnes, Oliver & Barton 2002). However, the goal of accessibility means that the structure of society and school are required to be adapted and organised so that all children can participate. This ambition is clearly found in the social model within research on disability (Barnes, Oliver & Barton 2002; Swain & French 2008). This study discusses how the duality (compensation for the individual as well as structural change for accessibility) manifests itself in organisation, structures and supportive efforts. It becomes apparent that the practice is focused on individuals adapting, rather than on putting resources into making it possible for all children, on equal terms, to be able to study in school.


Purpose, questions and delimitations


The purpose of the study is to analyse how children with severe visual impairment access and use computer aided technologies. Questions asked are: Are the activities of the Low Vision Clinic, school and home coordinated in the mediation process – and if so, how? Which problems or dilemmas can arise and how are these dealt with by the participants? Which consequences for the everyday life of children emanates from this?


I will answer these questions by analysing the mediation process from the starting point of how computer aided technologies are prescribed and how children, assisted by various support persons, learn to and use the offered tools in their everyday life. The mediation process thus consists of two parts: The first part concerns the prescription process. The second part concerns what happens when children, with the help of various support persons, learn to master the technology and use it, predominately in school and at home. 


Using a time-geographic frame of reference, the analysis focus on the interaction between persons, as well as between persons and technology, at home, in school and at the Low Vision Clinics. The prescription of the technology is carried out in the Low Vision Clinics, but the children use the technology notably in other organisations. In the mediation process a number of persons, with various responsibilities strive towards both providing technology and enabling its use. The mediation of technology does not imply that technology is merely transferred from a giver to a passive receiver but implies that all participants are actively involved in rendering the technology as a useful tool and aid in everyday life.


Theoretical background and analytic instruments


To analyse my material I have looked for a holistically organised approach which, while focusing on the individual, is simultaneously able to manage other levels of the analysis. Also, physical reality is given importance and tools which are suited for analysing relocations in time and space and the effects on the child’s everyday life by the competition for time and space by different support organisations are sought after. 


Time geography allows the possibility of collecting and analysing a body of empirical data. Processes take place somewhere, and through time-geography’s temporal-spatial focus and its ability to make use of several scale levels, the whole can be studied without losing sight of the parts – and vice versa (Hägerstrand 1974). Time geography can be used to place focus on practical actions and offers the possibility to analyse these by means of tools that make processes visible. This also applies to the study of individuals and organisations as well as the interaction between them. The approach is able to focus on restrictions in relationships between organisations and individuals.


By using time-geography, practical actions and how they can be understood from a process perspective are studied. Time-geographic methods of analysis provide the possibility of seeing sequences of activities (everyday context) and how different activities are carried out with the aim of realising the goal of a project (project context). The mediation process is regarded as an overreaching political project which is realised through a complex interaction between – and within – organisations in different places in which, through various efforts, children are supposed to learn to handle and use assistive computer technologies. Time-geography focuses on the access of people and organisations to resources and on what restrictions limit the possibilities of using these resources in different situations.


It is shown in the dissertation that the physical, social and organisational requirements, which the children encounter in the process, are arranged in such a way that they will constitute resources and reduce the effects of restrictions. This can be analysed through the concept of ‘pocket of local order’ (Hägerstrand 1985). In a pocket of local order, individuals’ actions in managing their resources are made visible in relation to the environment’s structures and social milieu (Åström 2001). The time-geographic manner of thinking thus provides theoretical tools for making visible and analysing processes that take place in everyday life.


I use the time-geographic concepts of ‘resource’, ‘restriction’, ‘project’, ‘activity’, ‘shadow effect’, ‘prism’, ’organisational obstacles’ and ‘pocket of local order’ to analyse the complex mediation process. 


The implementation of the study, method and material


My staring point into the study has been the Low Vision Clinics and the prescription of assistive computer technology. I then followed the mediation process in the home and at school, two organisations in which the child spends a great part of his or her everyday life. I have collected the research data through interviews and conversations with children, parents and professionals in schools and Low Vision Clinics. In addition to this I have also made observations in Low Vision Clinics and in schools. Furthermore, the children have written or expressed themselves verbally, in activity-oriented diaries, which have constituted a basis for the interviews. 


The research was carried out from the year 2000 through the year 2004. The two Low Vision Clinics where the research was carried out are situated in two medium-sized Swedish cities in the same county. Eight children with severe visual impairments are included in the study, and were, at the time of the research, between seven and eighteen years of age.
 The selection of children was done in consultation with the staff person at the respective Low Vision Clinic who had responsibility for the child’s visual habilitation and also for prescribing the child’s assistive computer technologies. Three of the eight children belonged to one Low Vision Clinic, and five belonged to another. I have chosen Swedish-speaking children of school age who have visual impairment only, thus they had no other diagnosed impairments, that affected the presciption process of the assistive computer technologies. The selection means that all of the children, on the basis of the delimitations made, who belonged to the two Low Vision Clinics during the period in question are included in the study.


Children with severe visual impairments are not a homogeneous group, however. There are great differences in how severe the visual impairment is, and within the research group there are large individual differences in how well the children saw and how much use they had of their sight. This means that some of the children, at the time the research was being carried out, were almost totally blind, while others had some remaining sight. As the study covered minor children, the parents have approved the children’s participation in the research. The names of the participants and cities have been changed to prevent recognition. 


Prescription of assistive computer technologies at Low Vision Clinics


The study shows that the needs assessment of assistive computer technologies for schoolchildren was fairly straightforward. However, at the time the research was carried out, large gaps were found with regards to training and knowledge on the part of children, parents and school staff regarding everyday use of the computer as well as the technical aids.


In the interviews, the computer technicians point out that there is a difference between having a general knowledge of computers and having the ability to use and understand the specially adapted assistive computer programs. Knowledge of how to make the most of the computer is required in order for the equipment to be of use and thus to function as a resource for the individual. When assistive computer technologies started being prescribed for persons with visual impairment, the Low Vision Clinic got an additional sub-project added to its organisational project. This meant alterations in the previously existing order at the Low Vision Clinic about who should do what, where and how, and the Low Vision Clinic as a ‘pocket of local order’ was changed accordingly.


As the computer technologies were incorporated into the Low Vision Clinic, the established work groups were compelled to deal with the new situation. They were well conversed with older technology (for example canes, clocks and tape recorders), but since the new technology required special technical competence, they were forced to consult with the computer technicians. The prescription of assistive computer technologies is therefore carried out to a large extent in consultation with the computer technicians. The technical knowledge of the computer technicians is utilised to supplement the low vision teacher’s assessment of the need for services. The low vision teacher has the responsibility for the prescription, but the study shows that the work concerning the fitting out and the choice of specific products happens to a large extent in the interaction between low-vision teachers and computer technicians. The coordination between the professional categories is thus important.


The technology is put to use in school and at home


The children who are part of the study appear to be positive towards using the assistive computer technologies they received from the Low Vision Clinic and appeared almost taken aback when I asked them what it would have been like in school if they did not have the computer. Generally speaking, to judge from their stories, they appear to use the computer continuously. One boy says that, among other things, he has learnt to use the computer by practicing the commands at the Low Vision Clinic, and that he has also learnt a great deal simply through trial and error. As to the question of whether he wished he knew more about the computer he replied: “No. I think I know enough” (interview with Benny, 4 May 2004).


The children’s seemingly matter-of-course use of assistive computer technologies can be seen as an outcome of the mediation process. The children spend a large part of their weekday in school, and the study shows that a significant part of the work that is done so that they can start using their technical aids takes place during school time. In order for children with severe visual impairments to be able to start using their aids and to participate in school, they have access to support persons at school. Among other things, these support persons are to help the teachers convert the instructional material to media of the kind that the child can use. The study shows that the support persons have a central role in enabling the children to start using the technology. The work of the support persons is diffuse and they experience having great responsibility. Their tasks include eventually phasing themselves out, and this task is often completed when the children begin upper secondary school. Schools make different assessments of the child’s need for support persons. Some schools think that children with visual impairment need a companion teacher (who has training in education), while others think that an assistant (without such training) is adequate. My research shows that regardless of training, the support persons perform similar tasks.


A great deal of school work is done after class, and assistive computer technologies are used then also, but outside school the support person to whom the child has access, for the most part in school, is absent. Children with visual impairment are thus assumed to manage their homework either by means of their own knowledge of computer technology or with support from their parents. Families that have a child with visual impairment live their everyday lives like any other families. Although certain things, such as homework, must be done in a different way and take more time. The parents point to the lack of getting an overview of large amounts of text when assistive computer technologies are used. The technical equipment makes it difficult to skim text, with the result that the younger children, especially, need a lot of support navigating between and in programs and documents. In many cases, the parents lack training in their children’s special assistive computer technologies (they seldom know the commands, for example) and for that reason, experience difficulty in giving the children the support they need in doing their lessons and other homework.


Three central projects that affect the outcome of the mediation process


The mediation process concerns everyday life. From the standpoint of the computer as an aid, three projects are discussed whose goals are important for the child to achieve in order to be able, in the short and long term, to lead a normal life. These projects are ‘learning’, ‘becoming socially involved’ and ‘becoming independent’.


In the mediation process, the participants perform various activities so that the children will be able to achieve the goals of the three projects. It is assumed that the children cannot achieve these goals without the involvement and assistance of others. I study the possibilities of creating resources and overcoming obstructions for the purpose of implementing the mediation of assistive computer technologies that are to function in everyday life for children with severe visual impairment. In the portion of the mediation process that concerns the use of the assistive computer technologies, the parties involved need to succeed in making trade-offs between a number of competing activities and projects.


The three projects stand out clearly in the mediation process in the Low Vision Clinic as well as in the school and the home. For the organisations, it is a matter of arranging respective organisational projects to support the three identified projects in such a way that the children’s everyday life is made easier. The study’s focus is not on the various individual projects of the children, however central they may be in the implementation of the mediation process, but instead on how the three organisations, both individually and together, succeed in manoeuvring so that the mediation process can be carried out to the best effect.


Everyday situations in the mediation process


The three projects can be in conflict with each other; for example, the children’s desire to practice on the computer against their wanting to play with their friends at the same time. With a time-geographic approach, situations in which conflicts arise, and what trade-offs and efforts at coordination are made by those involved, are analysed. In the analysis of the situations, projects are discussed as being affected, supported or obstructed. I analyse whether the participants themselves, reflect on how certain decisions make other decisions possible or impossible (‘shadow effects’). In certain cases, one of the three projects may be given priority in the short term, but the project that is given lower priority for the time being, might, on a later occasion, and in the long term, still come to be favoured by the choice made. The situations I have selected are: Instead of practicing placing the fingers correctly on the keyboard, Homework, To use the computer or be with friends?, The technology’s placement in the classroom., The technology’s placement in time: Now or later?, Who wants to use a tape recorder?


The analysis of everyday situations in which ambiguities, uncertainties and tensions arise between the projects involved and the participants in the process reflects the everyday practice of the different organisations. This concerns the collaboration between parents, schoolchildren and professionally active persons, and the trade-offs that are made there. Their combined efforts to construct the mediation process are thus illuminated. 


Producing a whole from fragments


At school, assistants or companion teachers are ordinarily responsible for assisting children with visual impairments when something goes wrong with the assistive computer technologies, and at home the parents have a corresponding responsibility. The overreaching goal of the mediation process can be realised only through the coordination of a large number of activities that are carried out by a great many different people in different organisations at different places. The organisational projects are governed by different rationalities that are not always in harmony with each other. The Low Vision Clinic is responsible for prescribing the technical aids which are then to be used in everyday life at home and in school – where people other than the staff of the Low Vision Clinic are engaged and have the right to make decisions. For this reason, it is not enough to limit the analysis to one of the identified organisations or places. Such a limitation would mean the loss of the holistic perspective. It is my opinion that the mediation must be regarded as a (long-term) process in which holistic perspective and context are keywords. 


Although the Low Vision Clinic has the responsibility for prescribing the assistive computer technologies, in terms of time the greater part of the mediation process is carried out in the home and at school. Where the child is going to be using the technology has significance for which resources and restrictions exist and how the child and the surroundings manage them. The consequence of this ‘multi-localised’ use of assistive computer technologies can be illustrated as a weave of individual tracks. The overreaching and politically identified project of the mediation is thus accomplished as a whole within the framework of several organisations’ organisational projects, and is accomplished both at and between those places in which the organisations are located. The dissertation’s analysis takes as its staring point the weave of individual tracks in which each individual’s (along with the computer’s) movements in time and space, in and between the Low Vision Clinic, the school and the home, is illustrated by individual tracks in different colours.


Figure English Summary.1  The figure is an illustration, in principle, of the mediation process as a weave of individual trajectories. The picture consists of a coordination system. Time is marked on the horizontal axis, starting at the bottom and running upwards. The trajectories movements in time and space should be read from bottom to top. The places (home, school and the Low Vision Clinic) have been placed on the horizontal axis. Each organisation is indicated by separate colours: the home (red), the school (blue) and the Low Vision Clinic (green). The persons involved in the mediation process as well as the computer itself are represented by different trajectories. An orange trajectory represents the child, a red trajectory represents a parent, a blue trajectory the support person in school, a green trajectory represents the low vision teacher, mauve the computer technician and a black trajectory represents the computer. All the trajectories placed together resemble a carpet, a weave of threads. The figure thus illustrates the complex interaction needed in order to achieve coordination among the persons and organisations involved in the mediation process.


The combined work within the organisations in different geographical places affects if and how the mediation process progresses. When the computer is under repair, this has an effect both on what the child can do in school and on what can be accomplished within the mediation as a whole. By focusing on the parts of the mediation process and the work within it, I am able to discuss conditions for the coordination that are necessary for the whole process to function for the childen. I also discuss what consequences the coordination has for the surrounding organisations and places in which the work is carried out, and the impact the design and implementation of the mediation of technology has in the child’s everyday life.


The weave is not static but is being augmented all the time in the interaction between the people involved and alterations in the organisational projects. It is thus a continuing process in which activities are accomplished by a number of people and the outcome, all in all, is the realisation of the mediation process. According to my analysis, the time it takes, as well as the place where it is, must be included in order for the mediation process to be made easier. Taken together, the exertions made by those involved include, among other things, being able to handle the competition and conflicts that arise because time and place have not been adequately considered in the planning and implementation of the mediation process.


In the analysis of the material, organisational stumbling blocks have been identified. The effects these have can be studied in relation to time as well as place. They have been categorised as follows:

Time: Long-term perspective, Time: 8– or 24–hour per day, Time: Experience, Time: Having a visual impairment takes time, Place: Relocations between places in time and place, Place: Local orders are created and re-created.

The results of the study show that the entire mediation process turns on a complex cooperation in which many people must make contributions, and in which the technology is far from finished once the actual prescription is completed. Many people who are involved in the mediation do not have particularly great knowledge of the technology or its use, but they do have significant roles for the realisation of the mediation. This applies, among others, to assistants and companion teachers at school, parents, friends and also, to a certain degree, subject- and class-teachers at school. The mediation of the technology must therefore be placed in a larger context, and that being so, the social model’s emphasis on the surrounding society and the structures constitutes a fruitful perspective.


The children have assistive computer technologies prescribed by the Low Vision Clinics, but the pedagogical responsibility for the design of the children’s workplaces at school occurs in another organisation. The use of the technology occurs both in the school and in the home, whose respective organisational projects are not directed primarily towards children with visual impairment.
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Figure English Summary. 2 Comprehensive illustration of organisations, individuals and projects involved with the mediation process. The figure consists of a circle. In the middle of this circle an orange dot is placed. This symbolizes the child, and that the mediation process takes its starting point in the child itself. The child is the centre which the mediation process circles around. The circle is divided into three parts; the home, the school and the Low Vision Clinic. Each of these parts has been divided into smaller parts representing important persons involved in the mediation process. The home has been divided into: parents, siblings and friends. The school has been divided into assistants and companion teachers, classmates, teachers and other professionals. The Low Vision Clinic has been divided into the Low Vision teachers, the computer technicians and other professionals. Outside, and around, the circle of the Home - School - Low Vision Clinic parts, the three different projects that have been identified in the mediation process, are placed. The projects are: learning, becoming socially involved and becoming independent. The projects are written in three different shades of black, in order to illustrate that the different projects, although they are equally important, are given priority at different times and that focus given each project varies over time).


Figure English Summary.2 is a comprehensive illustration which shows that several organisations, many people, and different projects are involved in the mediation process. It should be regarded as a supplement to the illustration of the weave (Figure English Summary.1) that shows how those involved move in time and space in realising the mediation process. As far as the mediation is concerned, the child moves in his or her everyday life, in and between the three organisations where access to the technical aids is taken care of, as well as where their use occurs. Parents interact with the support persons at school and the subject- and class-teachers, along with staff from the Low Vision Clinic (low vision teachers and computer technicians). In order to make it possible for the whole, and not just the parts, to be managed, the passageways where the individuals move between their respective organisations and projects must be both identified and affirmed. This is not a formally connected process, but different organisations take responsibility for their particular areas. There are also gaps where no one has responsibility, but where someone must still step in and do what is needed so the course of the process will not be obstructed.


The use of assistive computer technologies that I have studied on an everyday level has a wider significance, since many parts of this studied mediation process also have bearing on other processes of mediation of technology or information that involve many actors from different areas.


The dissertation’s title, ‘Learning, doing, becoming self sufficient’ is what the mediation process of assistive computer technologies aims at. If the three projects (‘learning’, ‘becoming socially involved’ and ‘becoming independent’) are supported in the mediation process, the children are able, over time, to learn, to do and become self sufficient.


Översättning: Proper English


Språkgranskning: John (Ian) Dickson
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2004-04-21


Gruppintervju: den ena syncentralen 
2002-10-08


Gruppintervju: den andra syncentralen 
2002-10-07


Intervjuer med personal från skolan


Kompanjonlärare Sonja

2002-10-18


Assistent Sonny 


2004-04-20


Kompanjonlärare Sofia 

2002-10-14


Assistent Stefan 


2004-04-28


Rektor 1



2004-05-28


Rektor 2



2004-11-03


Biträdande rektor som även är lärare 
2004-11-03


Dataansvarig 


2004-11-03


Intervjuer med personal från syncentralen


Anpassningslärare Antonia 

2000-05-18


Anpassningslärare Andrea 

2004-06-24


Synpedagog 


2002-10-08 & 2004-12-09


Pensionerad synpedagog 

2000-05-04


Kurator 



2004-01-30


Datatekniker Dennis 


2000-05-16


Datatekniker Douglas 


2000-05-15


Datatekniker tillsammans 

2002-10-14


Intervjuer med personer från öveig synrelaterad verskamhet

Försäljare 



2000-06-19


Utbildare  



2000-06-22


Specialpedagogiska institutet 

2002-10-18 & 2004-03-09


Aktiv debattör 


2004-11-26


Kompletterande intervjuer


Chef syncentral 


2006-10-05


Ansvarig barnteamet 


2006-10-18


Ansvarig datorförskrivning 

2007-02-01


Datatekniker 


2002-10-22


Gruppintervju föräldrar 

2002-11-22
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Intyg


Härmed intygar jag/vi som målsmän för………………………………att jag/vi har tagit del av information kring Eva Åströms doktorsavhandling som handlar om barn och ungdomar med synnedsättning, tillgång till och användning av datorer.


Syftet med avhandlingen är att studera hur barn och ungdomar dels får tillgång till datorteknik, dels hur de använder sig av tekniken. I undersökningen vill Eva Åström lyfta fram frågor som kan bidra till att datortekniken blir bättre anpassad till barn och ungdomar med synnedsättning. Undersökningen kommer också att fokusera på frågan om hur tillgängligheten av datorteknik skall kunna utvecklas samt om datorn i sig påverkar barnens/ungdomarnas möjligheter att få kontakt med och umgås med kamrater.


Ja/vi ger härmed Eva Åström tillstånd, att för avhandlingens syfte, intervjua mitt/vårt barn, besöka hans/hennes skola, intervjua eventuella kompanjonlärare och andra personer (t ex rådgivare från Specialpedagogiska institutet, datapedagoger, datatekniker) som kan bidra till att åskådliggöra och beskriva avhandlingens syfte. Eva Åström ges också tillstånd att, för avhandlingen, läsa och ta del av mitt/vårt barns journal på syncentralen. Vidare ger jag/vi min/vår tillåtelse till att Eva Åström kan fråga vårt barn om hon/han vill skriva dagbok/loggbok över sitt datoranvändande. Dagboken kommer sedan att användas som bas för samtal med barnet/ungdomen ifråga. Eva Åström ges härmed också tillåtelse att för avhandlingen fotografera och videofilma barnets/ungdomens datormiljö och själva användningen av datorn. Bildmaterialet kommer vid avhandlingens slutförande att arkiveras på syncentralen.


I avhandlingen kommer alla barn/ungdomar och familjer att bli avpersonifierade, det vill säga att Eva Åström kommer att använda fingerade namn på barn, familjer, skolor, orter, etc.


I de fall Eva Åström använder direkta citat kommer berörda personer att ges tillfälle att, innan avhandlingen trycks, läsa citaten och ge sitt godkännande till tolkningen. Även här gäller naturligtvis principen om avpersonifiering.


……………

……………………………….


Ort

Datum


…………………………………………………………....


Underskrift


……………………………………………………………


Namnförtydligande
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[Tryckt på respektive syncentrals brevpapper.]


Ort och datum


Barn och ungdomars användning av datorer – Vi behöver din hjälp!


Under hösten 2002 startar en undersökning vid syncentralen i XX stad om barn och ungdomars tillgång till och användning av datortekniska hjälpmedel. Eva Åström vid Linköpings universitet skriver sin doktorsavhandling om dessa frågor och projektet stöds av och bedrivs i samverkan med anpassningslärare NN vid syncentralen i XX stad. Vi behöver nu din hjälp!


Syftet med projektet är att studera hur barn och ungdomar dels får tillgång till datorteknik, dels hur de använder sig av tekniken. I undersökningen vill Eva lyfta fram frågor som kan bidra till att datortekniken blir bättre anpassad till barn och ungdomar med synnedsättning. Undersökningen kommer också att fokusera på frågan om hur tillgängligheten av datorteknik skall kunna utvecklas samt om datorn i sig påverkar barnens/ungdomarnas möjligheter att få kontakt med och umgås med kamrater.


Som start på projektet bjuder vi in er som föräldrar till ett informationsmöte. Vi vill gärna ta del av era funderingar, synpunkter och erfarenheter kring barnens/ungdomarnas användning av datorer. Vi föreslår att vi träffas XXdagen den XX XX klockan XX-XX. Plats: syncentralen, XX stad. Vi bjuder på smörgåsar och dryck. Ni är bägge hjärtligt välkomna!


Under nästa vecka kommer NN från syncentralen att ringa er för att kunna ge närmare information, svara på eventuella frågor och höra om ni vill delta i projektet.


I undersökningen kommer alla barn/ungdomar och familjer bli avpersonifierade, det vill säga att Eva kommer att använda fingerade namn på barn, familjer, skolor och orter, etc.


Med hopp om att ni vill delta i projektet.


Bästa hälsningar,


NN



Eva Åström


Anpassningslärare


Doktorand


Syncentralen XXstad


Linköpings universitet


[Tryckt på syncentralens brevpapper.


Postadress, Telefon och andra sedvanliga uppgifter anges i sidfot]
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Exempel på intervjuguide för personal på syncentraler 

(anpassningslärare, synpedagog respektive datatekniker)


Inledning och frågor av mer övergripande karaktär:


Exempelvis: Kan du berätta om ditt arbete?

Förskrivning av datortekniska hjälpmedel

Vilka regler finns för förskrivning? Görs lokala tolkningar av dessa regler? Hur ser de ut? Hur påverkar de arbetet?


Vilka olika regler gäller för förskrivning av datortekniska hjälpmedel för barn med grav synskada? Vad skiljer dessa regler från barn som är synsvaga?


Vilken uppdelning görs mellan personer som är synskadade/synsvaga?


Kan du beskriva förskrivningsprocessen? Vad gör man? När? Hur? Varför? Vem gör vad?


Hur ser ansvarsfördelningen ut? Vem är ansvarig för förskrivningen av datortekniska hjälpmedel på syncentralerna? Har detta ansvar förändrats över tid?


Vilken utrustning kan komma ifråga? 


Hur resonerar ni kring dubbelutrustning, bärbara datorer, skrivare, etc?


Hur ser personalens egen kunskap av datortekniska hjälpmedel ut?


Har arbetet med de datortekniska hjälpmedlen förändrats över tid? 


Hur påverkar det arbetet?


Vad beror förändringarna på?


Är det skillnad mellan de olika syncentralerna?


Hur gick det till när datortekniker skulle anställas?


Beskriv hur förskrivningsprocessen ser ut?


Finns det områden som fungerar bättre/mindre bra än andra?


Vad skulle du vilja ändra på?


Vem har ansvar för den utbildning som ges på de datortekniska hjälpmedlen? Innebär ansvaret att det är de personerna som också utför utbildningen?


Uppstår problem kring förskrivningen av de datortekniska hjälpmedlen? 


Hur löser ni problem som uppstår kring förskrivning och datortekniska hjälpmedel?


Får den stora spännvidden i ålder på patienterna någon effekt för hur ni kan lägga upp er arbete? 


Barnens användning av de datortekniska hjälpmedlen?


Kan du beskriva hur barnen använder sina datortekniska hjälpmedel i vardagen?


Vilken är syncentralens roll?


Har ni mycket kontakt med skolorna?


Vem ringer om problem uppstår med hjälpmedlen ? Vad räknas som syncentralens ansvar respektive skolans?


Hur ofta åker ni till skolorna? Vad gör ni när ni är där? 


Vem pratar ni med när ni är i skolorna? 


Fungerar det bra?


Skulle du vilja ändra på någonting? Vad? Varför?


Samarbete


Hur fungerar samarbetet mellan företrädare för andra organisationer som ni samarbetar med? T ex assistenter och kompanjonlärare på skolorna, rektorer? Klass- ämneslärare?


Hur ser samarbetet med barnet ut? Med barnens föräldrar?


Ami, övrig habilitering, etc?


Vad fungerar bra/dåligt?


Hur skulle du vilja att det skulle fungera? Kan det bli så? Hur når man dit? Vilka insatser krävs?
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Exempel på intervjuguide för stödpersoner i skolan (assistenter, respektive kompanjonlärare, samt lärare och rektorer)


Inledning och frågor av mer övergripande karaktär:


Kan du beskriva vad arbetet som (till exempel, assistent respektive kompanjonlärare) går ut på? Hur länge har du arbetet med detta? Vad är roligast? Vad har du för utbildning? Räcker den utbildningen eller skulle du vilja ha någon ytterligare utbildning/kunskap för att utföra arbetet?

Datortekniska hjälpmedel 


Vad har barnet för datortekniska hjälpmedel?


Vilka används skolan? 


Känner du till vilka datortekniska hjälpmedel som finns i barnets hem?


Hur fungerar de datortekniska hjälpmedlen för barnet? Används de? När? Till vad används de: i skolan respektive i hemmet?


Kan barnet mycket om sina hjälpmedel?


Hur har barnet lärt sig använda sina hjälpmedel?


Kan du någonting om hjälpmedlen?


Hur har du lärt dig använda dem? Utbildning från syncentralern? Kurser?


Kan du läsa punktskrift? 


Upplever du att det är många problem med den datortekniska utrustningen?


Om/när det uppkommer problem – vad gör du då? Är det du eller barnet som försöker lösa problemen? Vad gör du? Vad gör barnet? Ringer du någon? Syncentralen? Vem där? Kan de hjälpa till?


Vilka problem är det som uppstår?


Vad får de för konsekvenser för möjligheterna att följa undervisningen?


Hur ofta används datorn under en skoldag?


Vilka ämnen används den på? Om bärbar datorn: Hur transporterar ni datorn mellan klassrummen? Är det du eller barnet som ansvarar för detta?


Var förvaras den datortekniska utrustningen?


Är det du eller barnet som ordnar med att koppla upp respektive stänga av datorn på lektionerna? Hur kommer detta sig? Varför gör ni så?


Var sitter barnet i klassrummet? Långt fram? Långt bak? Nära en vägg? Varför sitter barnet där? Har ni prövat andra placeringar? Fördelar respektive nackdelar?


Andra hjälpmedel


Vilka andra hjälpmedel har barnet tillgång till?


När fick barnet dem? Används de?


Om nej – varför inte?


Skolan: samarbete med lärare, etc.


Vad har skolan gjort för att anpassa undervisningen efter barnets behov?


Hur fungerar det i skolan?


Hur tar sig barnet till och från skolan? Går? Taxi?


Hur fungerar det?


Hur fungerar samarbetet med barnets klass- respektive ämneslärare?


Hur lång tid behöver du för att omvandla undervisningsmaterialet? Får du materialet i god tid? Vad gör du om du inte får det?


Skulle du vilja ändra på någonting? I så fall, vad skulle det vara? Varför?


Kan klass- respektive ämneslärarna tillräckligt mycket om barnets datortekniska hjälpmedel? Skulle det vara bra om de lärde sig mer? Varför?


Kontakter och samarbete med syncentralen


Hur ofta har du kontakt med syncentralens personal?


Hur fungerar kontakterna med syncentralen? 


Vilka personer har du kontakt med? (Anpassningslärare? Datatekniker? Optiker? Kurator? Andra?


Hur tycker du att du blir bemött?


Hur får du information angående olika hjälpmedel? 


Känner du någon press från syncentralen att barnet ska använda sin dator? Annan teknisk utrustning?


Har barnet fått de hjälpmedel som hon /han behöver eller önskar? 


Kontakter och samarbete med barnets föräldrar


Hur fungerar samarbetet med barnets föräldrar? 


Hur ofta har du kontakt med föräldrarna?

Barnets kamrater


Vilka kamrater umgås barnet med i skolan?  På raster? På fritiden?


Vad har barnet för fritidssysselsättningar?


Råd till andra assistenter/kompanjonlärare, skoledning, till syncentraler samt föräldrar?


Om du skulle ge ett råd till assistenter, personalen på syncentralen respektive föräldrar? – vilket skulle det vara? Varför just detta råd?


Om du fick önska och bestämma över det här med barnens tillgång till och användning av datortekniska hjälpmedel – vad skulle det vara?
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Exempel på intervjuguide för föräldrar


Inledning och frågor av mer övergripande karaktär:


Exempelvis: Kan du/ni berätta lite om barnet i familjen? 


Datortekniska hjälpmedel 


Vad har barnet för några datortekniska hjälpmedel?


Vilka används hemma? Vilka används i skolan?


Hur fungerar de datortekniska hjälpmedlen för barnet? Används de? När? Till vad? (till exempel för att göra läxor, surfa på Internet? Chatta på Internet?  För att ladda ner musik?)


Kan barnet mycket om sina hjälpmedel?


Kan du/ni någonting om dem?


I så fall: Hur har du/ni lärt er detta? Om nej: Vilka faktorer finns det som försvårar detta?


Kan du/ni läsa punktskrift?


Hur fungerar läxläsningen? 


Upplever du/ni att det är många problem med den datortekniska utrustningen?


Om/när det uppkommer problem – vad gör du/ni då? Försöker du/ni lösa problemet själva? Ringer du/ni någon? Syncentralen? Vem där? Kan de hjälpa till?


Andra hjälpmedel


Vilka andra hjälpmedel har barnet tillgång till?


När fick barnet dem? Används de? Om nej – varför inte?


Skulle du vilja att de användes mer?


Skolan


Hur fungerar det i skolan?


Hur tar sig barnet till och från skolan? Går? Taxi?


Hur fungerar det?


Hur ofta har ni kontakt med skolan? Finns det ett samarbete tycker du/ni?


Har barnet någon assistent eller kompanjonlärare? Sedan när? 


Hur fungerar det?


Är du/ni nöjda med assistentens/kompanjonlärarens arbete?


Skulle du/ni vilja ändra på någonting? Vad? Varför?


Hur blir du/ni som föräldrar bemötta av skolan personal?


Hur tycker du/ni att barnet blir bemött?


Tycker du/ni att barnets assistent/kompanjonlärare kan tillräckligt mycket om barnets datortekniska hjälpmedel?


Tycker du/ni att barnets klass- respektive ämneslärare kan tillräckligt mycket om barnets datortekniska hjälpmedel


Syncentralen


Hur fungerar kontakterna med syncentralen? Finns det ett samarbete mellan er? 


Tycker du att det finns en samordning mellan insatserna som görs för barnet?


Vilka personer har ni kontakt med? (Anpassningslärare? Datatekniker? Optiker? Kurator? Andra?


Hur tycker du/ni att du/ni blir bemötta?


Hur får du/ni information angående olika hjälpmedel? 


Känner du/ni någon press från syncentralen att barnet ska använda viss teknik?


Har du/ni fått de hjälpmedel som du/ni  - eller barnet - efterfrågar och önskar? 


Kamrater


Vilka kamrater umgås barnet med i skolan?  På raster? På fritiden?


Vad har barnet för fritidssysselsättningar?


Barndom


Hur var det barnet var yngre?


Fungerade det bra?


När uppkom synnedsättningen?


Vad fick du/ni för hjälp?


Råd till andra föräldrar, assistenter/kompanjonlärare, klass- respektive ämneslärare samt till personal på syncentraler?


Om du/ni skulle ge ett råd till andra föräldrar, eller personalen på syncentralen respektive assister i skolan – vilket skulle det vara?


Om du/ni fick önska, bestämma över det här med barnens tillgång till och användning av datortekniska hjälpmedel – vad skulle det vara?
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Exempel på intervjuguide för barn


Inledning och frågor av mer övergripande karaktär. 


Exempelvis: Har du använt datorn i skolan idag? Kan du berätta vad du ha gjort i skolan idag? Har du haft gymnastik?  


Dagboken


Om barnet skrivit dagbok – tack för att hon eller han har tagit sig tid att skriva ner eller prata in den på band.


Genomgång av dagboksanteckningarna samt diskussion och uppföljning av såväl som mina frågor samt barnets funderingar som uppkommit i samband eller efter dagboksanteckningarna.


Datortekniska hjälpmedel 


Vad har du för datortekniska hjälpmedel? 


När fick du dem?


Vilka används hemma? Vilka används i skolan?


Hur fungerar de datortekniska hjälpmedlen? Använder du dem? När? Ofta? Till vad? (läxor, surfa på Internet? Chatta? Ladda ner musik?)


Kan du mycket om dina hjälpmedel?


Hur har du lärt dig detta? 


Varför använder du dator?


Hur fungerar det att göra läxorna på datorn? 


Tycker du att det ofta är problem med datorn? Vilken typ av problem uppstår?


Om/när det uppkommer problem – vad gör du då? Försöker du lösa problemet själv? Ber du din assistent eller kompanjonlärare om hjälp? Kan hon eller han hjälpa dig? Ringer ni någon? Syncentralen? Vem där? Kan de hjälpa till? Hur lång tid tar det?


Andra hjälpmedel


Vilka andra hjälpmedel har du?


När fick du dem? Använder du dem? Om nej – varför inte?


Skolan


Hur fungerar det i skolan?


Hur tar du dig till och från skolan? Går? Taxi?


Hur fungerar det?


Är du med på alla lektioner?


Har du alltid haft assistent eller kompanjonlärare i skolan? Sedan när? 


Hur tycker du det fungerar att ha en assistent/kompanjonlärare? Är det bra?


Skulle ni vilja ändra på någonting?


Tycker du att assistenten/kompanjonlärare kan tillräckligt mycket om dina datortekniska hjälpmedel? 


Vad skulle hon eller han behöva bli bättre på?


Hur ska en assistent/kompanjonlärare vara?


Kan lärarna någonting om dina datortekniska hjälpmedel?


Pratar lärarna direkt med dig på lektionen eller vänder de sig till assistenten eller kompanjonläraren?


Syncentralen


Vilka personer har du kontakt med? (Anpassningslärare? Datatekniker? Optiker? Kurator? 


Hur ofta är du på syncentralen? Vem åker du dit med?


Hur tycker du det är att vara där?


Hur får du veta att olika hjälpmedel finns?   


Är det något hjälpmedel som du skulle vilja ha som du inte har fått från syncentralen? 


Kamrater


Vilka kamrater umgås du med i skolan? På raster? På fritiden?


Vad gör du på fritiden? Har du några fritidsaktiviteter?


Vad vill du arbeta med i framtiden?


Råd till assistenter respektive kompanjonlärare, klass- eller ämneslärare, personal på syncentraler samt till föräldrar?


Om du skulle ge ett råd till exempelvis andra assistenter, vilket skulle det vara?


Om du fick önska, bestämma över det här med datortekniska hjälpmedel – vad skulle du bestämma, ändra på då?












































































� IT (informationsteknik) används här synonymt med IKT (informations- och kommunikationsteknik).


� Datortekniska hjälpmedel kan öka delaktigheten och det finns nationella politiska mål som stipulerar att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor (Prop 1999/2000:79). Den målsättningen kan relateras till FN-konventionen, som särskilt lyfter fram att det är samhällets ansvar att möjliggöra en sådan delaktighet (Ds 2008:23; Prop 2008/09:28). 


� Särskilda stödpersoner i skolan utgörs av assistenter och kompanjonlärare.


� Socialstyrelsen menar att en funktionsnedsättning kan ”uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.” (Socialstyrelsens Termbank 2009). Med funktionshinder menas ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.” (Socialstyrelsens Termbank 2009). Socialstyrelsen ger exempel på begränsningar som: ”svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.” (Socialstyrelsens Termbank 2009).


� Inom den ungdomsforskning som bedrivs inom EU definieras ungdomar som mellan 15–25 år. Habiliteringsverksamheten riktar sig vanligen till personer mellan 0-20 år (Bille & Olow 1999:217).


� Det tycks finnas vissa olikheter i hur termen definieras. Carlhed (2007) översätter termen habilitering med att göra skicklig. Andra, bland andra, Bille & Olow (1999:217) översätter istället begreppet med att göra duglig. Även Kerz, Werner och Wesser (1995) definierar habile som duglig. Jag använder mig av innebörden, att göra skicklig, eftersom jag tycker att det ordet signalerar och åskådliggör habiliteringens avsikt och målsättning.


� Konsekvenserna för medicinska insatserna kommer jag dock inte att beröra, även om mycket av den rent organisatoriska indelningen och remitteringsgången baseras på medicinska hänsynstaganden och principer. 


� Utöver de ovan nämnda kunskapsområdena finns också, vad avser habilitering inom synområdet, specifika kunskapsområden som oftamologi och optik (Hjälpmedelsinstitutet 2008b:25).


� Det som idag kallas för den sociala modellen har sin utgångspunkt i det politiska arbete som, från mitten av 1900-talet och framåt bedrevs genom organisationer av personer med funktionsnedsättningar, företrädesvis i Storbritannien. År 1976 antog UPIAS (the Union of the Physically Impaired Against Segregation) en omdefiniering av ‘impairment’ och ‘disability’. I UPIAS termer var det ”not our impairments that were the main cause of our problems as disabled persons, but it was the way society responded to us as an oppressed minority”. (Oliver 2006:7). UPIAS definition innebar en distinktion mellan det biologiska och det sociala. Mike Olivers arbete med att använda dessa tankegångar i undervisning ledde 1981 fram till att han myntade begreppet ”the social model of disability”. För en grundlig genomgång av starten och den tidiga framväxten se bland andra Oliver (2006).





� Det är i linje med detta som jag i denna avhandling också betraktar familjen (representerad av begreppet hemmet) som en organisation.


� Morgan, D (1996) Family connections. An introduction to family studies. Cambridge: Polity Press.


� Även Chester Barnard (1968:4-5) använder begreppet organisation om familjer. För ett utförligare resonemang hänvisar Ahrne (1994:58) till Randall Collins och  Scott Coltrane (1991) Sociology of Marriage and the Family: Gender, Love and Property. 3rd edn. Chicago:Nelson Hall Publishers, som diskuterar runt begreppet ”property theory of the family”, där några av grunddragen utgörs av att familjen betraktas som en ekonomisk enhet och att rätten till arv upprätthålls. Enligt Ahrne (1994:58) fångar detta resonemang grunderna kring familjen som organisation. 


� Ulla Riis (1991) Skolan och datorn, Satsningen Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 1988-1991 (Tema T rapport:24) Linköping: Univ.


� P. Dalin (1994) Skolutveckling. Teori. Bok 2. Stockholm:Liber.


� Mårten Söder (1999) Specialpedagogisk forskning mellan det kliniska och det kontextuella: syntesrapport til och om forskningsprogrammet ”Spesialpedagogisk kunnskaps – og tiltaksutvikling”. Bodö:Nordlandsforskning.


� Även ting (naturfenomen såväl som artefakter) kan betraktas som individer och därmed beskrivas med individbanor.


� Eller vara på en annan plats.


� I tidiga tidsgeografiska texter nämns aktivitetssammanhang, geografiskt sammanhang och socialt sammanhang. Det tekniska sammanhanget har lagts till senare (Ellegård 2001).


� Mer om dessa sammanhang i nästföljande avsnitt.


� Se Kjellman 2003:222 för vidare resonemang kring detta. 


� Hägerstrand skriver: ”But, frequently, projects delay, change, or wipe each other out as the permutations go along the now-line”. (Hägerstrand 1985:201).


� Andra forskningsinriktningar som nämner samma sak är Actor Network Theory där kraft ägnas åt att studera hur personer enrollerar andra personer i sina nätverk för att just genomföra projekt.


� Åsa Westermarks avhandling om kvinnors försörjningsstrategier i Columbia (2003) visar dock på möjligheten att tidsgeografiskt analysera såväl intentionerna som de realiserade projekten. 





� En metod är att använda intervjuer, en annan att använda aktivitetsorienterade dagböcker, vilka sedan kan ligga till grund för intervjuer.





� Två av ungdomarna hade vid intervjutillfället fyllt 18 år (en skulle snart fylla 19 år). Jag började mina förberedande studier, observationer, samtal med syncentralens personal, intervjuer med professionella under år 2000. Ett av barnen var vid undersökningens start (år 2000) 5 år, men vid gruppintervjun med föräldrarna (år 2002) var barnet 7 år, och kom då med i undersökningen. Ett annat barn tillkom under undersökningens gång då barnet började se sämre och behövde använda datorteknisk utrustning och punktskrift.


� Jag stödjer även min åldersindelning på att den generella habiliteringsverksamheten riktar in sig på barn och ungdomar mellan 0-20 år (Bille & Olow 1999:217).


� Detta innebär att jag i princip har ett totalurval av de barn och ungdomar med grava synnedsättningar som vid tillfället fanns inom respektive syncentrals upptagningsområde och där ansvaret för att utrusta barnen med datortekniska hjälpmedel klart låg på syncentralerna.


� På grund av ett progredierande förlopp skulle några av barnen komma att få starkt försämrad synförmåga.


� Specialpedagogiska institutet var en rikstäckande myndighet för statens stöd i specialpedagogiska frågor. Den 1 juli 2008 bildades Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilken övertog verksamheten från bland andra Specialpedagogiska institutet.


� I och med bildandet av Specialpedagogiska institutet 1 juli 2001 övergick den konsulentverksamhet som funnits inom Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) till Specialpedagogiska institutet (SIT). Under början av min materialinsamlingsperiod fanns också en annan inblandad grupp: så kallade SIS-pedagoger. Dessa SIS-pedagoger benämndes också för datapedagoger/-syn. Under tiden för datainsamlandet var det, i mitt undersökningsområde, samme person som arbetade som SIS-pedagog respektive SIH-konsulent. När dessa beteckningar förekommer i materialet (exempelvis i kapitel 7.2) använder jag beteckningen konsulent. Begreppet datapedagog kan ibland också användas synonymt.


� Aktiviteter i det dagliga livet (förkortas ADL) är ett etablerat begrepp som används inom såväl rehabilitering, habilitering som arbetsterapi. 


� Under en tid under materialinsamlingsperioden gick två av de undersökta barnen på samma skola. Samtal fördes då med dem båda tillsammans. Senare under materialinsamlingen ändrades förhållandena, och en av eleverna slutade på den aktuella skolan. De bandade intervjuer som gjorts med dessa elever är utförda under denna senare del av undersökningen, när de inte längre gick på samma skola.


� Jag har således inte anpassat valet av namn efter andra sorteringsinstrument som exempelvis populära namn vid den aktuella tidpunkten (Sundkvist 1994:10).


� Eller redan hade observerat till exempel om vi var i kafferummet på rasten efter lektionen jag observerat.


� I dessa fall har jag alltså inte fått tillåtelse av den ytterligare elevens föräldrar. Dessa kort ska inte heller publiceras utan togs som stöd för minnet, och för att just den aktuella specifika situationen illustrerade tillfällen där två elever, med hjälp av datortekniska hjälpmedel, tillsammans kunde arbeta med en uppgift, oavsett synnedsättning eller inte. 


� Vid dessa tillfällen hade jag ibland själv avtalat med assistenten att komma ut samtidigt som datateknikern. Jag vet inte riktigt hur detta sedan hade förankrats hos den berörda klass- eller ämnesläraren. Eleven med synnedsättning torde vid de tillfällena ha varit van vid att jag fanns med ibland. Jag upplevde inte att de berörda personerna var missnöjda med situationen.


� Från dessa intervjuer finns inga fullständiga transkriberingar. 


� Till exempel att säga: ”Hej Bosse – det är Eva”, och inte bara säga ett allmänt ”Hej!”, som ju lika gärna kunde vara riktat till vem som helst i omgivningen.


� En sådan rekommendation är till exempel att inte börja leka med en ledarhund som arbeter.


� Det finns ingen formell lagstadgad definition av begreppet hjälpmedel (Blomquist & Nicolaou 2007:10), men i Propositionen 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade, görs bland annat en uppräkning av i vilka sammanhang hjälpmedel kan användas och propositionen används därför som stöd för att tolka vad som kan utgöra ett hjälpmedel.


� Arbetstekniska hjälpmedel förskrivs av andra instanser och regleras av andra lagar och förordningar vilka inte behandlas i denna avhandling.


� I SFS 1998:531 regleras bland annat hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter.  


� Lag om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) fastställer krav på de medicintekniska produkter som används inom vården, och hit räknas nästan alla de produkter som används som hjälpmedel för personer med funktionshinder (Blomquist & Nicolaou 2007). Datorer faller dock inte inom ramen för medicintekniska produkter men förväntas ändå följa etablerade rutiner för förskrivningsprocessen (Blomquist & Nicolaou 2007:25). I lagen regleras tillverkarnas ansvar och skyldighet att se till att produkten är säker att använda och att det exempelvis finns bruksanvisning på svenska. 


� Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091) ställer krav på att upphandling av varor och tjänster ska ske.


� Detta avser den ena delen i den förmedlingsprocess som avhandlingen analyserar som helhet.


� För en mer generell redogörelse hänvisas till (Blomquist & Nicolaou 2007).


� CVI – Celebral visual impairment, en skada i synbarken eller i de bakre synbanorna (Resurscenter Syn 2001). 


� Som tidigare nämnts avser ADL, Aktiviteter i det dagliga livet. Denna träning genomförs i alla åldrar såväl för barn som för äldre. Barn som ser kan imitera andra barn när de till exempel tar mat i skolbespisningen, eller tar på sig regnkläder när det är blött ute. Barn som inte ser måste få mer hjälp att lära sig detta. ADL-inlärning innehåller denna typ av moment som syftar till att barnet ska lära sig att självständigt kunna utföra denna typ av sysslor (Specialpedagogiska institutet 2006).


� När en person byter bostadsort, och byter landsting, sker motsvarande överflyttning av tillhörighet till syncentral.


� Som nämnts i kapitel 3, har det sedan undersökningens genomförande skett en förändring vad avser yrkesbefattningarna. När undersökningen genomfördes fanns det på de syncentraler som ingår i studien både anpassningslärare och synpedagoger. Synpedagoger arbetade med personer inom gruppen synsvaga och anpassningslärarna arbetade med personer med grava synnedsättningar. Detta har förändrats. I denna studie använder jag mig dock genomgående av de benämningar som yrkesgrupperna själva brukade när undersökningen gjordes. Jag talar således om anpassningslärare som den professionellt verksamma yrkeskategori som arbetade med personer med grava synedsättningar. På andra syncentraler kallar man ibland bägge grupperna för synpedagoger (fast de egentligen kanske har en anpassningslärarutbildning) för att det är enklare att prata om en grupp (intervju kompletterande syncentral 2006-10-05). På återigen andra syncentraler kan till exempel arbetsterapeuter arbeta med personer i gruppen synsvaga.


� Det finns flera sorters vita käppar, och de har olika användningsområden. Teknikkäppen används för att, med hjälp av att föra käppen i en pendlingsrörelse (eller glidrörelse) framför sig så kan personen känna av hinder i vägen, och få information om underlaget på vägen, etc. Markeringskäppen är en käpp som används för att markera för omgivningen att brukaren inte ser. 


� Ett fickminne är små bandspelare som används för att prata in meddelanden och anteckningar. 


� En punktskriftsmaskin är en skrivmaskin som används för att skriva punktskrift. Det finns ett speciellt märke av sådana punktskriftsapparater som heter Perkins. Ibland refereras till Perkins-apparater.


� CCTV (Close Circuit TV) är ett förstorande TV-system. Detta är en apparat som kan användas för att förstora bilder eller att förstora vissa ord eller andra speciella detaljer. Detta underlättar när en person till exempel ska fylla i blanketter, skriva sin namnteckning på angiven plats, eller att lösa korsord. Användaren måste dock kunna koordinera hand- och ögonrörelser, och det kan också vara svårt att få överblick över materialet. Apparaterna är dessutom ofta stora och tunga, och betraktas därför som stationära hjälpmedel som kompletterar andra sätt att läsa.


� DAISY står för Digitalt Audiobaserat Informations System. Detta digitala system medför att talböcker görs på CD-skiva i ett format som går att antingen spela upp i särskilda apparater (så kallade Daisy-spelare), spela upp i datorn samt, numera, i vissa MP3-spelare. Det speciella Daisy-formatet erbjuder möjligheter för läsaren till exempel kan sätta bokmärken och söka efter sidnummer eller samma typer av rubriknivåer. Det kunde man inte göra i det tidigare analoga systemet.


� Det finns vissa gränsvärden för om en patient blir remitterad till syncentralen. Visus (synskärpan) ska (med bästa korrektion) vara minst 0.3 på bästa ögat. Även inskränkt synfält eller om patienten inte klarar av sitt dagliga liv är faktorer som kan medföra att patienten remitteras till syncentralen.  


� Begrepp som användare och brukare används ibland, men företrädesvis användes patienter. I samtal med personalen på de syncentraler som ingår i studien framkommer att de använder sig av begreppet patient i brist på annat. De menar att det i och för sig sänder fel signal över hur de faktiskt ser på sitt uppdrag och vad de utför för arbete på syncentralen, men att de andra begreppen inte heller täcker upp hela spektrat över deras verksamhet, och att det därför har blivit patient i alla fall. I intervjuerna med datateknikerna användes dock ofta begreppet brukare. I denna studie använder jag begreppen patient och brukare synonymt.


� Bland annat genom ett regionalt utvecklingsprojekt som finansierades av dåvarande Handikappinstitutet.


� Detta hängde bland annat samman med att den dåvarande ledningen prioriterade och drev andra satsningar.


� En punktdisplay kostar till exempel mellan 50.000 och 130.000  kronor,  en talsyntes ungefär 15 000 kronor och en punktskrivare kostade mellan 20 000 – 30 000 kronor.


� Synpedagogen menar att det är viktigt att förskolans personal får information om vad barnets synnedsättning innebär. Till exempel kan de vid sagostunden låta barnet kan sitta nära sig för att på så sätt möjliggöra att barnet titta på bilderna i boken på nära håll. Barnet kan kanske också få en egen bok för att kunna titta på bilderna, när fröken visar de andra barnen bilderna i den boken hon läser i. Om man har en synnedsättning ställer detta krav på att rummets belysning är rätt utformad. Det är därför viktigt att tända rätt sorts lampor och dessutom i rätt mängd, vilket varierar beroende på vilken aktivitet som ska utföras. Vid matraster kan dukningen med fördel anpassas så att konstraster framhävs. Detta kan enkelt åstadkommas genom att anpassa tallrikens färg till matens, så att barnet (och helst alla barn) får en ljus tallrik om maten är mörk, och tvärtom. Då ett barn med synnedsättning kan ha svårt att se vattennivån i ett ofärgat glas underlättar det för barnet att vatten istället serveras ur ett färgat glas (intervju med synpedagog 2002-10-08).  


� Utprovning av datortekniska hjälpmedel kan te sig olika ut beroende på hur stor kunskap personen har om det tilltänkta hjälpmedlet. Ibland känner personen ifråga redan till produkten, då personen kanske redan har gått en kurs och då arbetat med en speciell produkt som de tyckte fungerade bra. I möjligaste mån försöker då syncentralen förskriva den produkten. Vid andra tillfällen är det helt nya hjälpmedel och produkter som ska provas ut, och då tar processen längre tid.


� I materialet används begreppen att ”förskriva” och att ”ordinera” synonymt. Personerna talar om förskrivningsprocessen, och att exempelvis anpassningsläraren förskriver eller ordinerar utrustning.





� Via upphandlingsavtal regleras vilka firmor syncentralen fick köpa av.


� Inom upphandlingsavtalen fanns utrymme för respektive syncentral och förskrivare att bestämma vilken, av de godkända, firmorna man ville arbeta med.


� Förstoringsprogram på datorn används för att förstora text (eller delar av den) på datorns bildskärm. Förstoringsprogrammen kompletteras ofta med talsyntes när syncentralen förskriver datortekniska hjälpmedel.


� Ett skärmläsningsprogram, kallas ibland också skärmläsare, är ett datorprogram som läser av det som står på datornbildskärm för att texten på sidan ska kunna förmedlas till brukaren på ett annat sätt. Sp kallade skärmläsningsprogram används ofta tillsammans med en så kallad punktskriftsdisplay (så att mabrukaren kan läsa punktskrift) eller med talsyntes (så att brukaren kan lyssna på det som står i text istället för att läsa texten).


� En talsyntes är en programvara som gör att texten på datorskärmen (med hjälp av syntetiskt tal) kan läsas upp.  Genom att använda talsyntes kan en person med grav synnedsättning arbeta med datorn för att på detta sätt kunna lyssna på den information som står på skärmen.


� En punktdisplay eller punktskriftsdisplay är ett hjälpmedel som gör att den text som står på datorns bildskärm, istället kan återges på sådant sätt att punktskrift kommer upp. Detta hjälpmedel kallas ofta för en taktil skärm. Med hjälp av punktskriftstangenterna läser brukaren rad för rad med fingertopparna. Unga brukare använder ofta displayer som har 32 eller 40 celler. Detta är färre tecken än vad som finns på en teckenrad på datorns skärm, vilket medför att barnet måste byta rad ofta. Att läsa text på detta sätt försämrar läsarens möjlighet till både överblickbarhet och orienteringsförmåga i texten. 


� Dokument som reglerar själva lånet av den datortekniska utrustningen som syncentralen ställer till förfogande. För en utförligare diskussion kring olika personers ansvar inom förskrivningsprocessen (generellt), till exempel med avseende på handhavande av teknisk utrustning, se bland andra Lidström och Zachrisson (2005).


� Vid de första intervjuerna( i maj 2000) med datateknikerna hade de titeln: datatekniker. Vid det andra intervjutillfället (i oktober 2002) hade datateknikerna också tillägget: datapedagog. De menar själva att denna utveckling var bra och en konsekvens av det behov som de sett när de arbetade med datorerna ute hos brukarna. Denna pedagogiska verksamhet riktade sig dock till vuxna och äldre, och alltså inte till barn och ungdomar.


� Utom en elev som, vid intervjutillfället, gick på gymnasiet.


� Under undersökningens genomförande startade dock, det som då hette, bland annat Specialpedagogiska institutet en utbildning för assistenter. I denna utbildning ingick också undervisning kring specifika frågor relaterat till olika funktionsnedsättningar, däribland syn. De stödpersoner som ingår i undersökningen hade dock inte gått dessa kurser, och de refererande inte heller till dem.


� Oavsett pedagogisk utbildning förefaller andra yrkeskategorier på skolorna ha svårt att veta hur de ska benämns. Så här uttrycker sig en dataansvarig på en av skolorna: ”Men jag tror att hennes hjälpreda här har fixa till det som behövs, så jag tror det rullar på. (Hmhm) Mycket mer har jag inte och berätta egentligen. (Neej) ” (Intervju med dataansvarige på en skola 2004-11-03). 


� Ett av barnen fick dator när hon började år 1 i skolan. Andra barn hade fått dator när de till exempel började år 3 i skolan. Barnet som fick dator i år 1 var vid undersökningens genomförande den yngsta som fått datortekniska hjälpmedel på den aktuella syncentralen. 


� På en av de skolor som ingår i studien tog stödpersonerna kontakt med skolans dataansvariga för att få hjälp vid smärre, mer generellt datormässiga problem. Annars vände de sig till syncentralernas datatekniker.


� Detta varierar över landet beroende på vilken form av system man har lagt upp i skolorna. Det finns syncentraler som till exempel arbetar efter modellen att personen med grav synnedsättning själv står för sin dator. Upplägget kan då vara så att skolornas ansvariga för datorer försöker ta hand om fler delar av de problem som uppstår med de datortekniska hjälpmedlen. 


� I undersökningsmaterialet finns det i närmaste uteslutande referenser till att det är just barnet i sig som ska bli mer självständigt. Det saknas resonemang kring hur undervisningssituationen ska ändras, vad lärarlaget ska göra och vad som krävs av dem för att de ska kunna undervisa alla elever i klassen.


� Dock berättar en assistent om att han är med på elevens lektioner i matematik, inte egentligen för att barnet behövde så mycket hjälp utan för att det är så många andra eleven som viftar med händerna och vill ha hjälp. Han säger ”Matte, är jag alltid med på. Men det beror mest på att det är så många som viftar med händerna, så vi behöver va två lärare. (Jaha!) Så jag hjälper, alltså jag sitter … Jag kan inte säga att [eleven] är den jag hjälper minst. För det finns ju naturligtvis dom som aldrig vill ha hjälp. Men [eleven] är absolut inte den jag hjälper mest. Så det är en utav anledningarna.” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28).


� Jag frågade om eleven inte kunde koppla in hörlurar till den talande miniräknaren, men så svarade assistenten ”Nej. Han vill inte ha den förstår du. (Nehej) Han är inte intresserad av talsynteser, tycker inte om. Musik går bra och lyssna i lurar, men för övrigt är han inte så intresserad av det. (Nej nej)” (intervju med assistent Stefan 2004-04-28).


� Skolan tänker minska antalet timmar som kompanjonläraren arbetar med honom, och istället till viss del kompensera detta genom att låta en annan person arbeta som assistent på de lektioner där Botvid inte kan klara sig själv.


� Detta är alltså inte hans ordinarie stödperson.


� De professionella på syncentralen och lärarna har en anställning och de utövar ett yrke för att få lön. De har också mer eller mindre starkt engagemang för sitt arbete (arbetsetik) och de har hem och kanske familj och de har arbetstider som ska respekteras.


� Det är värt att uppmärksamma att orientering även i mycket välkända miljöer kräver en mycket stor ansträngning personer med grav synnedsättning. Det finns ingen motsvarighet att jämföra med för seende personer (Karlsson 1999:109).


� Ett av barnen åker också skateboard och inlines.


� Det är intressant att konstatera att skolans personal inte riktigt heller vet hur mycket och i vilka sammanhang de unga ser eller inte ser. Barnen tycks kategoriseras in under den övergripande beteckningen: blind, och att skolans personal inte reflekterar kring att det inte alltid betyder att barnet inte ser någonting. Det tycks som om det skulle behövas en bättre förståelse och kunskap kring detta från omgivningens, men kanske främst från skolans sida. 


� Föräldrarna påpekar i intervjuer och samtal att det konstigt att lägga detta ansvar på barnet. Föräldrarna menar att barnen omöjligt (beroende av när synnedsättningen uppkom och hur grav den är) kan förklara för andra hur mycket de ser. Föräldrarna menar att det är svårt (omöjligt) för barnen att relatera det de ser till det andra personer ser (såväl vad gäller synfält som synskärpa). Icke desto mindre torde en persons beteende i trafiken inte osannolikt påverkas av såväl hennes uppfattning av sin synförmåga.  


� Vilket också framgick av utdraget ur hans dagbok i kapitel 1.


� De flesta av de intervjuade barnen har syskon. I något fall har även syskonet en synnedsättning, men i de andra fallen är syskonen seende. I denna studie har jag inte intervjuat syskonen eller andra familjemedlemmar än föräldrarna till barnen. 





� I kapitel 3.3 beskriver jag kort konsulentens organisatoriska tillhörighet.


� Som konstaterades i kapitel 4 upplevde såväl anpassningslärare som datatekniker situationen som problematisk när den resurs som konsulenterna utgjorde på grund av omstruktureringar inte längre fanns tillgänglig.


� Den assistent Benny hade vid denna tidpunkt. Detta är inte assistent Stefan, som uttalar sig på andra ställen i materialet.


� I motsats till det tangentbord av mer övningskaraktär han nu har.


� I detta exempel handlade det om punkskrivare och en vanlig skrivare för svartskrift.


� Sekreteraren vid syncentralen hade datorn på sitt rum, men yrkeskategorier som anpassningslärare och synpedagoger hade inte det, och använde inte regelbundet datorn i sin yrkesutövning.


� Jämför Benny på syncentralen i den förra situationen (7.2).


� För en utförligare diskussion om social delaktighet hänvisas bland annat till Janson (1996), Söderqvist  Dunkers (2006), Granlund m fl (2003). I denna avhandling poängteras vikten av att de ingående projektens ibland motsatta förutsättningar och möjligheter att bedrivas, måste beaktas för att möjliggöra för barnen att vara delaktiga på lika villkor.


� Se även här Janson (1996), Söderqvist  Dunkers (2006), Granlund m fl (2003).


� Ett exempel är när assistent Sonny diskuterar vad han som assistent ska och inte ska göra på lektionerna. Han reflekterar bland annat kring vilken hans uppgift egentligen ska vara på hemkunskapslektionen, där han menar att det är lätt hänt att man som assistent tar över och själv vispar och väger istället för att barnet gör detta tillsammans med sina klasskamrater (intervju med Sonny 2004-04-20). Assistent Sonny menar att man som assistent både får tänka på att inte själv gå in i rollen som fixare, och att man också måste hålla emot från barnets tryck på att assistenten ska fixa och ordna saker. Stefan, en annan assistent (intervju med Stefan 2004-04-28) resonerar kring hur han försöker möjliggöra och skapa utrymme för barnet att koppla ihop sig med klasskamrater på väg till gymnastiklektionen och därpå följande lunch. Stefan har, som också beskrivits tidigare, tillsammans med gymnastikläraren på skolan, tagit ett aktivt steg för att stärka barnet med synedsättnings möjligheter att överkomma kopplingsrestriktioner genom att komma överens om att eleven inte ska ha assistenten med sig på gymnastiklektionen. I den mån som barnet behöver hjälp är det antingen gymnastikläraren själv eller en av honom utsedd elev som ska hjälpa till. För att ytterligare förstärka barnets självständighetsskapande arbete arrangerade assistenten också kopplingar mellan barnet och klasskamraterna. Genom att skapa kontaktytor möjliggörs således samtal och interaktion mellan barnen under andra premisser än när assistenten är med.


� Se även Granlund m fl (2003) som för ett resonemang om att assistenter genom sin blotta närvaro inverkar, i såväl positiv som negativ riktning, på barns möjligheter till tillgänglighet, autonomi och delaktighet.


� På den skola Bodil gick på när intervjun genomfördes.


� När barnen är äldre byter de ofta klassrum, vilket föranleder dem att använda bärbara datorer. 


� Beroende på vilket år i skolan det avser gäller ibland klasslärare ibland ämneslärare. 


� De flesta barn med synnedsättning genomgår, som konstaterats, en period (i samband med tonåren) där de beskrivs som de försvinner från syncentralen, och de vill inte ha synnedsättning eler ha något att göra med verksamhet inriktad på detta.





� Även jag som intervjuare blir ombedd att agera och trycka lite extra på att det vore bra om barnet använde sitt fickminne för att tala in den dagbok jag bad honom skriva. 


� De punktdisplayer som används är också grundade på systemet med Word Perfect. Alla rader på bildskärmen innehöll då 80 tecken. När punktdisplayerna utvecklas anpassades de efter den rådande normer, och blev en rad lång, det vill säga 80 tecken. Dessa långa punktdisplayer används till stationära datorer. Det är bekvämt att kunna läsa en hel rad utan att behöva flytta handen och ändra. Ju längre läsraden är desto ”lättare är den ju att använda för det blir inte så mycket knappar och trycka på, på punktdisplayen. För att flytta läsraden fram och tillbaka över den text [man läser – min kommentar]” (intervju med utbildare 2000-06-22). Den långa punktdisplayen var dock både dyr, och för lång för att kunna bära med sig, och därför utvecklades en display med halva antalet tecken. Men raderna i Windows är inte begränsade till 80 tecken, utan kan vara mycket längre, till exempel 120 tecken. Enligt utbildaren skulle det därför egentligen vara bättre att ha punktdisplayer som är 66 eller 70 tecken. På detta sätt skulle man kunna få en punktdisplay som är längre än den nuvarande (för) korta 40-teckens, och samtidigt smidigare och billigare än den långa 80- teckens displayen. Vid intervjun framkommer att denna typ av displayer finns, men att de vid undersökningens genomförande ännu inte slagit igenom på syncentralerna (intervju med datautbildare 2000-06-22).


� Det kan ju naturligtvis också tvärtom innebära att barnet genom tillgången till stödperson får möjlighet att delge en vuxen sina funderingar. Det beror på förhållandet mellan barn, föräldrar och stödperson. 


� För en vidare diskussion kring hur samverkan påverkas av föräldrars och habiliteringspersonalens olika ställning och möjlighet att påverka processen, se bland andra Högberg (1996) samt Högberg och Nordström (2001).


� Johan Asplund (1985) beskriver en dubbelbild där antingen en gammal häxa eller en ung vacker kvinna framträder. Bägge bilderna finns i samma bild, men betraktaren väljer att låta den ena eller den andra bilden framträda och, för tillfället, ta överhanden. I analogi med detta kan också ett hjälpmedel både utgöra en resurs och en restriktion.


� För en vidare diskussion om detta se Melin (2000).


� IT (informationsteknik) används här synonymt med IKT (informations- och kommunikationsteknik).


� Datortekniska hjälpmedel kan öka delaktigheten och det finns nationella politiska mål som stipulerar att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor (Prop 1999/2000:79). Den målsättningen kan relateras till FN-konventionen, som särskilt lyfter fram att det är samhällets ansvar att möjliggöra en sådan delaktighet (Ds 2008:23, Prop 2008/09:28). 


� Särskilda stödpersoner i skolan utgörs av en assistent eller en kompanjonlärare.


�  Två av ungdomarna hade vid intervjutillfället fyllt 18 år (en skulle snart fylla 19 år). Jag började mina förberedande studier, observationer, samtal med syncentralens personal, intervjuer med professionella under år 2000. Ett av barnen var vid undersökningens start (år 2000) 5 år, men vid gruppintervjun med föräldrarna (år 2002) var barnet 7 år, och kom med i undersökningen. Ett annat barn tillkom under undersökningens gång då barnet började se sämre och behövde använda datorteknisk utrustning och punktskrift.


� IT (information technology) is used here synonymously with ICT (information and communication technologies).


� Assistive computer technology can increase participation, and there are national political goals which stipulate that all people are to be able to participate in societal life on equal terms (Prop 1999/2000:79). The goal-setting can be related to the UN convention, which particularly emphasises that it is the responsibility of society to make such participation possible (Ds 2008:23, Prop 2008/09:28).


� The new namn is Hjälpmedelsinstitutet and the translation into English refers to this, current, name.


� The vocabulary used in this thesis tries to navigate in unchartered waters. In the title of the thesis I use the term ‘children who are blind or partially sighted’. In the text I use the term ‘children with visual impairments’ to specify the group of children that I have included in the study. This is the term that is used by the Low Vision Clinics. Since the work of the Low Vision Clinics is the starting point in the process I study, their terminology is also chosen in this study. See also Swain and French (2008:2) for further readings regarding terminology.


� Special support persons at school consist of an assistant or a companion teacher.


� Two of them had already turned eighteen when the interviews were carried out (one was about to turn 19). I started my preparatory studies, observations, interviews and informal talks with the professionals in the Low Vision Clinics during the year 2000. One of the children was, at the start of the study (the year 2000) 5 years of age, but at the time  the group interview with the parents took place (the year 2002) the child turned 7 years of age, and was then included in the study. Another child was also included in the study after some time. The reason being that the child over time needed to use computer aided technology and Braille, and thus was included in the group of children asked to participate in the study.
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