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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel för barn med autism: En 
attitydundersökning bland föräldrar och personal vid Rebeckaskolan 

 
 

Katarina Nilheim, Mikael Heimann1 och Tomas Tjus 
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 

 
 

Nilheim, K., Heimann, M. & Tjus, T. Datorn som pedagogiskt hjälpmedel för barn 
med autism: En undersökning av attityder hos föräldrar och personal vid 
Rebeckaskolan i Göteborg. Rapport från Psykologiska Institutionen, Göteborgs 
Universitet, nr 1. 2002.Tidigare studier genomförda i Västsverige har visat att en 
multimediabaserad strategi kan hjälpa barn med autism att utveckla sin läsförmåga 
samt motiverar till ökad kommunikation mellan barnet och dess lärared. I föreliggande 
rapport utvecklas perspektivet till att inkludera föräldrars och lärares attityder till att 
använda datorer för barn med autism. All pedagogisk personal och alla föräldrar vid 
Rebeckaskolorna i Göteborg inviterades att svara på en enkät. Trettiofem lärare och 
tjugoen föräldrar svarade (en svarsfrekvens av 58 respektive 39 procent). Globalt visar 
svaren från denna självselekterade grupp att man har en positiv syn på datorns roll 
som pedagogiskt hjälpmedel. Speciellt viktiga anses datorn vara för att utveckla språk, 
kommunikation, matematik samt begreppsförståelse. Områden som 
omvärldsförståelse och mentaliseringsförmåga ses som relativt mindre viktiga. Vid en 
gruppjämförelse framkommer att föräldrar värderar datorns roll högre än vad lärarna 
gör inom områdena begreppsförståelse, mentalisering och språkträning. Bara lärarna 
ser datorn som viktig som förströelse för barnen.  
 
 
Keywords: Datorstödd undervisning, autism, föräldraattityder, lärarattityder 

                                                 
1  Nuvarande adress: Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, Universitetet i Bergen, Norge 
 



2 

Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 

The computer as a vehicle for educational support for children with autism:  
A survey of parent and teacher attitudes  

 
 

Katarina Nilheim, Mikael Heimann2 and Tomas Tjus 
Department of Psychology, Göteborg University 

 
 

Nilheim, K., Heimann, M. & Tjus, T. The computer as a vehicle for educational 
support for children with autism: A survey of parent and teacher attitudes Göteborg 
Swedish Psychological Reports, 2002, Nr 1. On the basis of several studies carried 
out previously in Göteborg we have been able to demonstrate that a focused 
multimedia strategy can help children with autism to develop literacy skills. 
Reported here are teacher and parent attitudes as to how and when computers is to 
be used with autistic children. All teachers and all parents at a special school for 
children with autism in Western Sweden were invited to participate. Thirty—five 
teachers and twenty-one parents responded positively and filled out a questionnaire 
(a response rate of 58 and 39 percent respectively). Overall, this self-selected group 
of respondents reported positive views regarding the role of computers. Computers 
are seen as especially important for training of language, communication, 
mathematics and concepts. Relatively less important areas are world knowledge 
and theory of mind. Group comparisons reveal that parents rate computers as 
significantly more important than teachers within three areas: language, conceptual 
training and world knowledge. Only teachers rate computers as important for 
entertainment.  

 
Keywords: Computer assisted instruction, autism, parental attitudes, teacher 
attitudes 

 

                                                 
2 Current affiliation: Regional Competence Center for Child and Adolescent Psychiatry, University of 
Bergen, Norway 
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Datorn som pedagogiskt hjälpmedel för barn med autism: En 
enkätundersökning av attityder hos föräldrar och personal vid 

Rebeckaskolan i Göteborg 
 

Flera försök med att använda datorer i undervisningen av barn med autism 
har genomförts sedan tidigt 1970-tal (se t ex Colby, 1973; Panyan, 1984; 
Heimann, Nelson, Tjus & Gillberg, 1995). Insatserna var dock länge ganska 
begränsade jämfört med andra grupper av handikappade barn - t ex barn med 
cerebral pares eller utvecklingsstörning - och det har tagit lång tid för datorn att 
bli ett självklart verktyg för barn med autism. I de studier som gjorts har man 
ofta noterat att datorn kan vara till stor nytta för barn med autism, att de kan lära 
sig t ex läsa och räkna med hjälp av anpassade datorprogram och att de via 
datorer ibland även kan lära sig mer än i det för barn med autism traditionella 
pedagogiska upplägget (se bl a Jordan & Powell, 1990; Tjus, Heimann & 
Nelson, 1998, 2001). 

I en del fall leder emellertid inte datorstödd undervisning till att 
inlärningstakten ökar jämfört med vanlig undervisning. Vinsten kan istället vara 
att datoranvändningen påverkar barnets motivation positivt och att eventuella 
beteendeproblem minskar. Användning av datorer kan också förbättra 
samspelet mellan lärare och elev eller mellan förälder och barn. Barnen blir mer 
motiverade, visar mer glädje och ställer fler relevanta frågor (Tjus, 1998; Tjus & 
Heimann, 2000). 

Det finns också förhoppningar om att man genom att bättre utnyttja datorns 
möjligheter ska kunna använda den som ett stöd för den språkliga och 
kommunikativa utvecklingen hos barn med olika typer av 
kommunikationssvårigheter. Detta är särskilt viktigt för barn med autism 
eftersom förmågan att kommunicera och att ha ett språk är avgörande för deras 
fortsatta utveckling och förmåga att fungera i samhället (Gillberg & Steffenburg, 
1987). 
 
 
Datorn som språkstöd – något om tidigare erfarenheter 
 

Sedan 1990 har flera studier vid Göteborgs universitet studerat hur en 
multimediabaserad metod kan  hjälpa barn med autism att utveckla sitt språk. 
Den strategi som använts har baserats på två likvärdiga byggstenar: 
1. Särskilt framtagna multimediaprogram. Vi har – utifrån den datorteknik som 

varit tillgänglig vid varje enskild studie – hittills opererat med tre olika 
program (t ex Nelson & Heimann, 1995; Heimann, Lundälv, Tjus & Nelson, 
2002). Samtliga bygger dock på likartade principer. De ger barnet möjlighet 
att enkelt skapa motiverande och intressanta händelser på skärmen. En av 
huvudtankarna har varit att eleven fritt skulle ges möjlighet att laborera med 
språket och skapa de meningar som var mest motiverande. Ett barn kunde t 
ex skriva en mening som "Fisken" + "hoppar över" + "myran" och direkt få se 
den på skärmen som en enkel animation. På så sätt ges en snabb och tydlig 
återkoppling genom flera modaliteter: text + animation + ljud. 

2. Att omforma – ett särskilt samtalsfokus.. Detta är en ofta underskattad 
strategi som används alltför sällan på ett genomtänkt sätt. Flera forskare (se 
Heimann & Tjus, 1997 eller Tjus, 1998 för detaljerad forskningsgenomgång) 
har visat att barn lär sig nya språkliga begrepp snabbare om den vuxne 
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omformar det barnet säger. En i sig ganska enkel strategi: Man ändrar den 
språkliga formen utan att förändra kärnbudskapet i det barnet sagt. 
Erfarenheter visar att tekniken ofta har fler fördelar än att bara härma barnet. 
Man uppnår samma fokus på det barnet sagt, man anpassar sig till barnets 
tempo och nivå, plus att dialogen blir mer varierad och naturlig. 
Erfarenheterna visar entydigt att en dialog baserad på dessa principer ofta 
har en tydlig positiv effekt på barns språkliga utveckling och förståelse. 

Modellen har prövats i flera projekt i Sverige under 90-talet med flera olika 
grupper av barn (t ex barn med autism, flerhandikapp och barn med dyslexi). 
Och resultaten har hittills varit positiva. De flesta av barnen – och detta gäller i 
högsta grad gruppen barn med autism – har förbättrat sin språkliga 
medvetenhet, sina kommunikativa färdigheter eller sin språkliga medvetenhet 
(Heimann m fl, 1995; Tjus, 1998; Tjus m fl 1998, 2001). I samtliga studier har en 
relativt strikt design följts. Dvs att lärarna medverkat i ett forskningsprojekt vid 
sidan av sin dagliga pedagogisk gärning. Vad som fattats har varit studier där 
programmet och vår pedagogiska strategi använts som en integrerad del av 
den generella pedagogiska verksamheten. En brist som Felix-projektet har haft 
som mål att avhjälpa.  
 
 
Felix-projektet 
 

Den enkät som redovisas i förevarande rapport ingår som en del i ett 
forskningsprojekt (Felix-projektet) kring barn med autism och datorer vid 
Göteborgs universitet. Projektet bygger på tidigare studier (se ovan) som visat 
att en multimediabaserad pedagogik kan underlätta läsinlärningen för barn med 
autism. Det unika med Felixprojektets ansats var att pedagogen och inte 
forskaren bestämde hur programmet och den särskilda pedagogiken skulle 
användas. Och som en del i detta arbeta genomfördes läsåret 1999-2000 en 
enkät för att undersöka attityden till datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel 
bland både föräldrar till barn med autism samt personal vid Rebeckaskolan i 
Högsbo och Torslanda, Göteborg. Det är resultaten från denna enkät som 
redovisas i den rapport som presenteras här. Resultaten för barnens 
läsutveckling – själva den pedagogiska interventionen – redovisas i en separat 
rapport (Thorsell, in prep). 
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Metod 
 
Deltagare 
 

Personal: Enkäten delades ut till ca 60 lärare och assistenter på 
Rebeckaskolan i Högsbo och Torslanda. Av dessa svarade 35 (ca 58 procent), 
fem män och 29 kvinnor (en person har inte angett kön). Svarsfrekvensen är på 
vissa frågor lägre än 35 vilket anges vid respektive fråga.  

Personalgruppen är relativt ung, tretton är under 25 år (se Tabell 1 nedan). 
De har också arbetat relativt kort tid med barn med autism. Endast fem 
personer (ca 14 procent) har en erfarenhet längre än tio år. 

Föräldrar: Enkäten delades ut till 54 föräldrar till barn på Rebeckaskolan i 
Högsbo och Torslanda. Av dessa svarade 21 personer (39 procent). Enkäten 
besvarades av 11 mammor och två pappor. Åtta föräldrapar valde att besvara 
enkäten gemensamt. Deras barn, 15 pojkar och 6 flickor, är mellan 6 och 14 år 
gamla (M = 9,2 år).  

Bortfall: I en klass på Rebeckaskolan, Högsbo valde personalen att inte delta 
i enkätundersökningen och inte heller dela ut den till barnens föräldrar eftersom 
de ansåg att deras barn var för handikappade för att använda datorer i 
undervisningen 

 
 

Tabell 1.  
Ålder på pedagogisk personal och antal år som de har arbetat med barn med 
autism. Anges i antal (procent). 
 

 Ålder (%)  
<25 26-35 36-50 >51 

13(37.1) 5(14.3) 10 (28.6) 7 (20.0) 
    
 Antal år (%)  

<1 2-5 6-10 >10 

12 (34.3) 11 (31.4) 7 (20.0) 5 (14.3) 
 
 
 
Instrument 
 

Två separata, men snarlika, frågeformulär konstruerades (se Bilaga 3 och 4). 
Föräldraenkäten innehöll 15 frågor varav två öppna, lärarenkäten var en aning 
kortare (12 frågor). Båda enkäterna avsåg dock att täcka samma områden: Den 
egna datorvanan, barnets datorvana, hur datorn kan fungera som pedagogiskt 
hjälpmedel för barn med autism, i vilken grad datorprogram redan används och 
inom vilka områden man förväntar sig störst nytta av anpassade datorprogram. 
Formulärens utformning diskuterades på förhand med en grupp pedagoger.  

 
 



6 

Tillvägagångssätt 
 

Distributionen av enkäten genomfördes av pedagoger/lärare vid 
Rebeckaskolorna. Information om lärarenkäten gavs vid ett ordinarie lärarmöte, 
därefter lades den i respektive lärares postfack tillsammans med ett följebrev 
(Bilaga 2). Den besvarade blanketten lades i ett kuvert som klistrades igen. 
Kuvertet lämnades därefter till en på förväg utsedd lärare som ansvarade för 
enkätinsamlingen. Enkäten lämnades tillbaka anonymt utan möjlighet att 
identifiera klass eller lärare. 

Även föräldrarna svar var anonyma. Enkäten och ett följebrev (Bilaga 1) 
sändes hem med eleverna och föräldrarna lade den en ifyllda enkäten i ett 
igenklistrat kuvert som sedan skickades till skolan.  
 
 

Resultat 
 
Datorvana 
 

Personal: Hälften av personalen (17 personer) har angett att deras datorvana 
är ganska stor medan cirka en tredjedel (13 personer) anser att deras 
datorvana är ganska liten. Ett fåtal har angett att de har ingen eller mycket stor 
(en person) datorvana (Tabell 2). Två har kryssat i att deras datorvana är både 
ganska liten och ganska stor och redovisas inte i tabellen.  

Majoriteten (30 personer; 86 procent) använder datorn i sitt arbete med barn 
med autism ett par gånger i veckan eller dagligen (Tabell 2). De program som 
används är mestadels pedagogiska program (t ex Lexia, Första klass), men 
även underhållningsprogram innehållande t ex spel och sagor används.  
 
 
Tabell 2.  
Personalens datorvana och hur ofta man använder dator i arbetet med barn 
med autism (%). 
 

Datorvana Ingen alls Ganska liten Ganska stor Mycket stor 
 2 (6.1) 13 (39.4) 17 (51.5) 1 (3.0) 

     
Dator i arbetet Inte alls Ibland Ett par ggr/v. Dagligen 

 2 (5.7) 3 (8.6) 15 (42.8) 15 (42.8) 
 
 
 

Föräldrar: Hur föräldrarna bedömer sin egen och sitt barns datorvana 
framgår av Tabell 3 nedan. Ett flertal av föräldrarna skattar både sin och 
barnens datorvana som ganska eller mycket stor. Av de 21 föräldrar som har 
svarat på enkäten har nästan samtliga (n=19) tillgång till dator hemma som 
barnet använder. Tio anger att deras barn sitter vid datorn oftare än två gånger 
per vecka, sex anger datorbruket till mellan en och två gånger per vecka och 
två att barnen använder datorn mindre än en gång i veckan.  
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När barnen sitter vid datorn anger de flesta (11 av 18 svar) att barnet arbetar 
mellan 11 och 30 minuter. Sju anger över en halvtimma och en förälder att 
barnet sitter vid datorn mindre än 10 minuter åt gången. 

 
 
Tabell 3. 
Föräldrarnas respektive barnens datorvana (n=20). 
 

Förälders 
datorvana: 

Ingen alls Ganska liten Ganska stor Mycket stor 

 1 (5) 6 (30) 10 (50) 3 (15) 
     
Barnets datorvana Ingen alls Ganska liten Ganska stor Mycket stor 
 2 (10) 6 (30) 10 (50) 2 (10) 

 
 
 

Datorn som arbetsredskap för barn med autism. 
 

Personal: Alla anser att anpassade datorprogram generellt sett är ett bra 
arbetsredskap för barn med autism. En klar majoritet (28 personer eller 80 
procent) tycker att datorn är ett mycket bra arbetsredskap och sju tycker att det 
är ganska bra (Tabell 4).  
 
 
Tabell 4.  
Personalens åsikt om huruvida anpassade datorprogram generellt sett kan vara 
ett bra arbetsredskap för barn med autism (procent). 
 

Inte alls Knappast Ganska bra Mycket bra 
0 0 7 (20) 28 (80) 

 
 
 
Vid en jämförelse av barn med och utan autism tror hälften (15 av 30 

inkomna svar) att datorn fungerar bättre som pedagogiskt hjälpmedel för barn 
med autism. En fjärdedel (åtta lärare) tror att datorn är ett lika bra hjälpmedel för 
barn med autism som för barn utan diagnos och sju tror att datorn fungerar 
sämre för barn med autism (Tabell 5). Vidare noteras att en majoritet av lärarna 
(26 av 32 svarande) inte ser någon risk med att använda datorer i sitt arbete 
med barn med autism. De sex som uttryckt att en viss risk kan finnas anser att 
en elev kan fastna i ett program och ha svårt att gå vidare eller att  för mycket 
tid vid datorn påverkar koncentrationen negativt.  

Flertalet (33 av 35) ser heller ingen konflikt mellan att använda 
datorpedagogik och annan pedagogik i arbetet. En möjlig risk som nämns av ett 
fåtal personer är att det mänskliga samspelet möjligen minskar i och med 
datoranvändandet.  
 
 
Tabell 5 
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Hur personalen tror att datorn som pedagogiskt hjälpmedel fungerar för barn 
med autism jämfört med för barn utan autism (n=30). 

 
Mycket sämre Något sämre Lika bra Något bättre Mycket bättre

1 (3) 6 (20) 8 (27) 6 (20) 9 (30) 
 
 
 

Föräldrar: Samtliga anser att anpassade datorprogram är bra eller mycket 
bra arbetsredskap i skolan för barn med autism. Det absoluta flertalet (20 av 21) 
tycker även att anpassade datorprogram kan vara ett bra arbetsredskap i 
hemmet. Av dessa anser18 att det är mycket bra och två att det är ganska bra. 
Bara en förälder uttrycker att datorn knappast är ett bra arbetsredskap. 

Vid en jämförelse av barn med och utan autism tror 16 föräldrar att datorn 
fungerar bättre som pedagogiskt hjälpmedel för barn med autism. Tre menar att 
datorn är ett lika bra hjälpmedel för barn med autism som för andra barn och två 
att datorn fungerar sämre för barn med autism (Tabell 6)  

 
 

Tabell 6  
Hur föräldrarna tror att datorn som pedagogiskt hjälpmedel fungerar för barn 
med autism jämfört med för barn utan autism (procent). 
 

Mycket sämre Något sämre Lika bra Något bättre Mycket bättre
0 2 (9,6) 3 (14,2) 7 (33,3) 9 (42,9) 

 
 
 
När det gäller risker med att använda datorn som arbetsredskap för barn 

med autism så ser 16 föräldrar inga sådana risker. Fyra menar emellertid att det 
kan finnas risker med att använda datorer,  t ex om man använder för svåra 
program så att arbetet övergår i frustration eller att barnen kan ”fastna” och sitta 
för länge vid datorn. 
 
 
Hur väl fungerar anpassade datorprogram för barn med autism inom olika 
områden? 
 

Överlag är både personalens och föräldrarnas skattning av anpassade 
datorprogram hög inom de flesta föreslagna områden (Figur 1). Detta visar att 
deras inställning till att använda anpassade datorprogram i undervisningen av 
barn med autism tycks vara  positiv. Såväl personal och föräldrar skattar 
överlag att anpassade datorprogram kan fungera väl inom de flesta områden. 
Föräldrarnas genomsnitt ligger runt tre eller därutöver för samtliga områden. 
Personalen tycks däremot anse att anpassade datorprogram fungerar något 
mindre bra när det gäller att påverka barnens mentaliseringsförmåga (Theory of 
mind) eller omvärldsförståelse.  

Jämför vi de båda gruppernas skattningar visar det sig att skillnaderna är 
statistiskt signifikanta för tre av områdena: Föräldrarnas skattningar ligger 
signifikant högre för omvärldsförståelse (M = 2.96, s = 1.54 gentemot M = 1.67, 
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s = 1.18; t (48)= -3.35, p<.01), språk (M = 4.27 s = 0.83 gentemot M = 3.56, s = 
1.23; t (51)= -2.25, p<.05) samt begreppsbildning (M = 4.13, s = 0.98 gentemot 
M = 3.17, s = 1.49; t (49)= -2.59, p<.05). 

 
 

Figur 1 

Personalen och föräldrarnas skattning av hur väl anpassade datorprogram 
fungerar inom olika områden (5 = ”utmärkt”; 1 = ”inte alls”; ** = p <.05; *** = p 
<.01). 
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Inom vilka områden kan anpassade datorprogram vara till störst nytta fört 
barn med autism?  
 

Personal: På frågan inom vilka områden anpassade datorprogram kan vara 
till mest nytta för barn med autism, rangordnar personalen kommunikation som 
viktigast, följt av språk, begreppsbildning och förströelse. Flertalet (26 av 31) 
har valt tre av dessa områden som de tre viktigaste. Matematik, 
omvärldsförståelse och ”theory of mind” har ingen rangordnat som det viktigaste 
(Figur 2). 

Föräldrar: Föräldrarnas svar på frågan inom vilka områden anpassade 
datorprogram kan vara till mest nytta för barn med autism, visar att språk 
rangordnas som viktigast, följt av kommunikation, begreppsbildning och 
matematik (Figur 2).  
 
Figur 2 

 

 
Personalens (n=30) och föräldrarnas (n=17) rangordning av de tre områden där 
anpassade datorprogram kan vara till mest nytta för barn med autism (Fråga 6b 
i enkäten: Tre poäng till det område som rangordnas som viktigast, två till det 
näst viktigaste och en poäng till det tredje viktigaste området; *** = p < .01). 
 
 
 

En jämförelse av föräldrarnas och lärarnas rangordning visar att skillnaderna 
är statistiskt säkerställda inom två av områdena. Lärare ser datorns möjlighet till 
förströelse som klart viktigare än vad föräldrar gör (t (43) = -3,50; p < .01); 
nästan ingen förälder anser att förströelse är ett viktigt område!  

För matematik gäller det omvända. Här är det i signifikant högre grad 
föräldrarna som anger området som viktigt (t (43) = 3,19; p < .01).  
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Passar datorn alla? 
 

På frågan om det finns barn med autism som datorn inte är ett lämpligt 
hjälpmedel för svarar många ur personalen att de ännu inte träffat på någon 
men att det ibland kan vara svårt att hitta lämpliga program, t. ex. program som 
är tillräckligt lätta. Även de bland föräldrarna som svarat på frågan är av den 
uppfattningen att man måste försöka använda datorn innan man kan avgöra om 
arbetssättet passar för barnet. Det finns alltså, enligt dem som svarat på 
enkäten, ingen särskild grupp för vilka datorer skulle vara mindre lämpliga, men 
det gäller att det finns anpassade program som passar och i vissa fall lämpliga 
hjälpmedel till datorn. 

 
 

Diskussion 
 

Undersökningen visar att de föräldrar och lärare som svarat till allra största 
delen tycks ha en stor tilltro till datorn och dess möjligheter för barn med autism. 
Lärarna uttrycker att de regelbundet använder datorn som hjälpmedel och de 
flesta föräldrar att de är positiva till att använda datorn som hjälp och stöd i 
hemmet.  

Trots denna positiva grundinställning kan vi notera flera skillnader mellan 
lärare och föräldrar när det gäller hur datorn bäst bör användas! Bägge 
grupperna anser att anpassade program kan vara ett utmärkt redskap för 
kommunikation, matematik och förströelse. Föräldrarna skattar däremot datorn 
som klart viktigare än vad lärarna gör när det gäller språk, omvärldsförståelse 
och begreppsbildning. 

Ytterligare skillnader gör sig mätbara när föräldrar och lärare ombeds att 
rangordna de tre områden där datorn och anpassade program kan vara till allra 
störst nytta för barn med autism. Föräldrar anser att datorn är klart viktigare för 
träning av matematik än vad lärarna gör. Lärarna å sin sida anser att datorn kan 
vara till stor nytta som förströelse. En funktion som föräldrarna, med ett 
undantag, överhuvudtaget inte rangordnar! För de övriga områdena så som 
kommunikation, språk, begreppsbildning, mentalisering och omvärldsförståelse 
skiljer sig inte lärarnas och föräldrarnas skattningar åt. Bägge grupper ser 
kommunikation och språk som mer centrala än t ex mentalisering (”theory of 
mind”) och omvärldsförståelse.  

Så långt kommen i diskussionen är det på sin plats att påminna läsaren om 
att det flesta som har svarat har stor erfarenhet av datorer. Personalen 
använder dator i sitt arbete med barnen och de flesta föräldrar som har svarat 
har dator hemma som barnet använder. Detta kan bero på att datorn som 
hjälpmedel i dag är mycket vanlig i både hem och skola eller på att det framför 
allt är de som har praktisk erfarenhet av datorer har valt att svara på enkäten. 
De som inte har datorvana eller som är ointresserade av datorer har kanske 
helt enkelt avstått från att delta i undersökningen. Den låga svarsfrekvensen gör 
att en sådan skev svarsfördelning inte kan uteslutas och att resultaten därför 
inte utan vidare kan generaliseras till hela föräldra- eller lärargruppen.  

Varken föräldrar eller lärare antyder att riskerna med datorer på något sätt 
bör hindra någon elev från att pröva ett program. Men man är samtidigt 
medveten om att risker kan finnas och att situationen för ett enskilt barn kan bli 
problematisk. Både personal och föräldrar tar t ex upp att barnen har lätt att 
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fixera sig vid ett visst program eller vid själva datorn och att det därför kan bli för 
mycket tid framför skärmen. Detta kan kanske ses som baksidan av datorns 
positiva motivationsskapande effekt som man kunnat konstatera i flera studier 
(se Heimann och Tjus, 1997). Barnen tycker det är roligt med datorn och vill 
tillbringa mycket tid där och föräldrar och personal uppskattar att barnet blir 
lugnt och kan koncentrera sig när det arbetar vid datorn och ibland kanske det 
då kan bli allt för mycket tid framför datorn för en enskild elev. 

En annan risk som påpekats är att det mänskliga samspelet eventuellt 
minskar i och med datoranvändandet. Men datorprogram kan också ge lärare 
och elev något att samtala kring, vilket i stället kan öka samspelet mellan dem 
(Nelson, Heimann och Tjus, 1997; Nelson m fl, 2001; Tjus och Heimann, 2000). 

När föräldrar och personal fick skatta hur väl de ansåg att datorprogram 
fungerade inom olika områden, skattade föräldrarna flera områden högre än 
personalen. Vi kan enbart spekulera i orsakerna till detta. Det är möjligt att 
föräldrar i högre grad drivs av en positiv önskan att hitta något som kan hjälpa 
just deras barn. Något som kan leda till önsketänkande och alltför höga 
förväntningar. Lärarna ser fler barn och kan tänkas vara både mer neutrala och 
mer realistiska i sin bedömning. Men det går också att vända på resonemanget. 
Föräldrarnas optimism gör den mer benägna att pröva nytt medan lärarna 
kanske är mer konservativa och mindre benägna att pröva nya metoder inom 
pedagogiken. Utifrån våra möten med lärare och föräldrar vet vi att det finns ett 
verklighetsunderlag för bägge synsätten. Och resultaten från den här 
presenterade enkäten kan inte ge oss ett slutligt svar. Här bör man gå vidare, 
kanske genom en intervjuundersökning av såväl föräldrars och lärares 
funderingar och tankar kring vad som gör att man satsar eller inte vill satsa på 
nya arbetssätt.  

En intervjuundersökning skulle kanske också kunna ge oss svaret på varför 
föräldrar i hög grad tror att datorn kan vara till hjälp för att utveckla matematiska 
färdigheter medan lärare i mycket liten omfattning ser datorn som nyttig inom 
detta område. Kanske vi också skulle få svar på det mest intressanta och 
kanske förbryllande resultatet: Detta att förströelse ses som ett av de viktigare 
områdena för personalen men inte alls ses som nyttigt at föräldrarna. Har 
personalen insett det viktiga i att varva arbete med avkoppling eller ser man här 
en möjlighet att själva få avlastning? 

Av de som har svarat anser endast ett fåtal att det finns barn inom 
autismspektret som datorn inte är ett lämpligt hjälpmedel för. Många påpekar att 
man kan inte kan veta det på förhand, man måste alltid pröva. Lärare till en 
grupp med svårt handikappade barn valde dock att inte vara med i 
undersökningen just för att de ansåg att datorer inte var ett möjligt hjälpmedel 
för dessa barn. Vad deras inställning grundar sig på och om den delas av 
barnens föräldrar vet vi inget om. Det skulle varit intressant om vi hade lyckats 
fånga upp även denna grupps kanske annorlunda åsikter om datorn som 
hjälpmedel för barn med autism. 
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Bilaga 1 
 

 

Till alla föräldrar med barn på Rebeckaskolorna  

i Högsbo eller Torslanda. 

 

Under det senaste året har ett pedagogiskt projekt runt datorer och barn med autism tagit 

form vid de båda Rebeckaskolorna. Nu i höst kunde projektet som fått namnet 

FELIXPROJEKTET starta formellt och enkäten som bifogas ingår som en del i denna start. 

 

Avsikten med projektet är att undersöka olika sätt som datorarbete och pedagogik för 

barn med autism kan kombineras. Detta kan innebära flera saker: Att barn får arbeta 

med särskilda program tillsammans med en personal som känner dem väl, att personal 

träffas och diskuterar erfarenheter, att personal får utbildning och handledning och att 

enkäter skickas ut. Projektet genomförs i samarbete mellan Rebeckaskolorna, 

Kunskapscentrum Autism och Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.   

 

För att planera och utvärdera arbetet ordentligt behöver vi veta vad Ni som föräldrar 

tycker! Vi hoppas därför att Ni vill fylla i den enkät som bifogas. Efter ifyllandet skall 

enkäten läggas i kuvertet som klistras igen och skickas tillbaks till skolan. Därifrån 

kommer enkäten att lämnas till oss på Psykologiska institutionen. Enkäten fylls således i 

helt anonymt. Vi som bearbetar den vet inte vem som har fyllt i den.  

 

Att fylla i enkäten är självklart helt frivilligt. Och har ni frågor eller synpunkter så tveka 

inte att ta kontakt med någon av oss. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Mikael Heimann Tomas Tjus 
Docent, leg psykolog Fil dr., leg psykolog 
031-773 1937 031-773 1674 
Mikael.Heimann@psy.gu.se Tomas.Tjus@psy.gu.se  
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Bilaga 2 
 

Till all pedagogisk personal på Rebeckaskolorna  

i Högsbo eller Torslanda. 

 

Under det senaste året har ett pedagogiskt projekt runt datorer och barn med autism tagit 

form vid de båda Rebeckaskolorna. Nu i höst kunde projektet som fått namnet 

FELIXPROJEKTET starta formellt och enkäten som bifogas ingår som en del i denna start. 

 

Avsikten med projektet är att undersöka olika sätt som datorarbete och pedagogik för 

barn med autism kan kombineras. Detta kan innebära flera saker: Att barn får arbeta 

med särskilda program tillsammans med en personal som känner dem väl, att personal 

träffas och diskuterar erfarenheter, att personal får utbildning och handledning och att 

enkäter skickas ut. Projektet genomförs i samarbete mellan Rebeckaskolorna, 

Kunskapscentrum Autism och Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.   

 

För att planera och utvärdera arbetet ordentligt behöver vi veta vad Du som pedagogisk 

expert tycker! Vi hoppas därför att Du vill fylla den bifogade enkäten. Efter ifyllandet 

skall enkäten läggas i kuvertet som klistras igen och ges till den av dina kollegor som 

lämnat enkäten till dig. Sedan kommer det oöppnade kuvertet att lämnas till oss på 

Psykologiska institutionen. Enkäten fylls således i helt anonymt. Vi som bearbetar den 

vet inte vem som har fyllt i den.  

 

Att fylla i enkäten är självklart helt frivilligt. Och har Du frågor eller synpunkter så 

tveka inte att ta kontakt med någon av oss. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Mikael Heimann Tomas Tjus 
Docent, leg psykolog Fil dr., leg psykolog 
031-773 1937 031-773 1674 
Mikael.Heimann@psy.gu.se Tomas.Tjus@psy.gu.se  
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Bilaga 3:1 
 

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel för barn med autism 
ENKÄT TILL FÖRÄLDRAR 

 
Blanketten ifylld av 

Mamma   Pappa   Gemensamt  

 
Barn (diagnos):  
     

Ålder_____________ 

 Pojke  
 Flicka  
 
1a. Hur bedömer du ditt barns allmänna datorvana? 
 Markera med  ett kryss  det alternativ som bäst stämmer med Din uppfattning.  
 

Ingen alls Ganska liten Ganska stor Mycket stor 
    

 
1b.  Hur bedömer Du Din egen datorvana? 
 

Ingen alls Ganska liten Ganska stor Mycket stor 
    

 
2a. Har ni dator hemma som barnet använder? 

 Ja  

 Nej  
 
Vid ja-svar: besvara även 2b – 2e.  Vid nej-svar: gå direkt till fråga 3. 
 
2b. Hur ofta brukar han/hon arbeta vid datorn?  
 

Mindre än 1 
gång/vecka 

1 -2 gånger/ 
vecka 

Mer än 2 
gånger/vecka 
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Bilaga 3:2 
 

2c. Hur lång stund sitter barnet i genomsnitt vid datorn? 
 

mindre än  
 10 min 

 
11 - 20 min 

 
21 - 30 min 

 längre än 
30 min 

    
 
2d.  Brukar någon sitta med barnet vid datorn? 

Ja  Vem? _____________ 

Nej  
 
2e.  Vilken typ av program arbetar barnet med?____________________________ 
 
3a. Anser du att anpassade datorprogram generellt sett kan vara ett bra arbetsredskap i 
hemmet för Ditt barn? 
 

Inte alls Knappast Ganska bra Mycket bra 
    

 
3b. Anser du att anpassade datorprogram generellt sett kan vara ett bra arbetsredskap i 
skolan för Ditt barn? 
 

Inte alls Knappast Ganska bra Mycket bra 
    

 
 
4. Hur tror Du att datorn som pedagogiskt hjälpmedel fungerar för barn med autism 
jämfört med för barn utan autism? 
 
Mycket sämre Något sämre     Lika bra Något bättre Mycket bättre 
     

 
5. Anser Du att det finns några risker med att använda datorn som arbetsredskap för 
barn med autism?  

Ja   Nej   
Om ja, vilka?_________________________________________________ 
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Bilaga 3:3 
 

6a.  Hur väl tror Du att anpassade datorprogram fungerar för barn med autism 
inom följande områden? 
Sätt kryss på linjerna. 
Språk 
inte alls                                                      utmärkt 

 

Matematik 
inte alls                                                      utmärkt 

 
Kommunikation 
inte alls                                                      utmärkt 

 

Omvärldsförståelse 
inte alls                                                      utmärkt 

 
Begreppsbildning 
inte alls                                                      utmärkt 

 

"Theory of mind" 
inte alls                                                      utmärkt 

 
Förströelse 
inte alls                                                      utmärkt 

 

Annat: 
inte alls                                                      utmärkt 

 
 
 
6b. Inom vilka områden anser Du att anpassade datorprogram kan vara till mest nytta 
för barn med autism? 
Rangordna de 3 viktigaste områdena.  ( 1, 2 och 3, med 1 som viktigast.) 

Språk  

Kommunikation  

Matematik  

Omvärldsförståelse?   

Begreppsbildning  

”Theory of mind”  

Förströelse  

Annat: ____________  
 
7. Anser du att det finns några barn inom autismspektret för vilka datorn inte är ett 
lämpligt 
hjälpmedel?_________________________________________________________ 
 
8. Kommentarer?____________________________________________________ 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 4:1 
 

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel för barn med autism  
Enkät till pedagogisk personal 

 
 
Inledningsvis några frågor om Dig: 
Kön Man  Kvinna  

Ålder (ringa in)
 

< 25 
 

26-35 
 

36-50 
 
>51 

Hur länge har du arbetat 
    

med barn med autism?(ringa in) < 1år 2-5 6-10 >10år 
 
1.  Hur bedömer Du Din egen datorvana? 
Markera med  ett kryss  det alternativ som bäst stämmer med Din uppfattning.  
 

Ingen alls Ganska liten Ganska stor Mycket stor 
    

 
2a. Använder Du dator i Ditt arbete med barn med autism? 
 

 
Inte alls 

Någon gång 
ibland 

Ett par gånger i 
veckan 

 
Dagligen 

    
 
2b. Om Du använder dator, vilken typ av 
program?______________________________ 
 
3. Anser Du att anpassade datorprogram generellt sett kan vara ett bra arbetsredskap 
för barn med autism? 
 

Inte alls Knappast Ganska bra Mycket bra 
    

 
4. Hur tror Du att datorn som pedagogiskt hjälpmedel fungerar för barn med autism 
jämfört med för barn utan autism? 
 
Mycket sämre Något sämre     Lika bra Något bättre Mycket bättre 
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Bilaga 4:2 
 

5. Anser Du att det finns några risker med att använda datorn som arbetsredskap för 
barn med autism?  

Ja   Nej   
Om ja, vilka?_________________________________________________ 
 
6a.  Hur väl tror Du att anpassade datorprogram fungerar för barn med autism 
inom följande områden? 
Sätt kryss på linjerna. 
Språk 
inte alls                                                      utmärkt 

 

Matematik 
inte alls                                                      utmärkt 

 
Kommunikation 
inte alls                                                      utmärkt 

 

Omvärldsförståelse 
inte alls                                                      utmärkt 

 
Begreppsbildning 
inte alls                                                      utmärkt 

 

"Theory of mind" 
inte alls                                                      utmärkt 

 
Förströelse 
inte alls                                                      utmärkt 

 

Annat: 
inte alls                                                      utmärkt 

 
 
6b. Inom vilka områden anser Du att anpassade datorprogram kan vara till mest nytta 
för barn med autism? 
Rangordna de 3 viktigaste områdena.  ( 1, 2 och 3, med 1 som viktigast.) 
 

Språk  

Kommunikation  

Matematik  

Omvärldsförståelse  

Begreppsbildning  

"Theory of mind"  

Förströelse  

Annat: __________  
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Bilaga 4:3 
 

7.  Anser du att det finns någon konflikt mellan att använda datorpedagogik och annan 
pedagogik i arbetet?   

Ja   

Nej  
 
Om ja: Vilken typ av konflikt?_____________________________________________ 
 
 
8. Anser du att det finns några barn inom autismspektret för vilka datorn inte är ett 
lämpligt 
hjälpmedel?____________________________________________________________ 
 
 
9. Kommentarer?______________________________________________________ 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
 
 
 


