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Om Drömmaskiner

 En Drömmaskin hjälper dig att uppfylla en 
Dröm - att kunna göra något som tidigare 
varit omöjligt eller svårt, t.ex. att kunna 
svara Ja och Nej, hålla rätt på en inköpslista 
i mataffären, få hjälp att komma igång, 
kunna ringa upp någon genom att bara 
trycka på bilden av den du vill ringa, få 
vettiga kalenderfunktioner, kunna få en text 
uppläst om du har svårt att läsa, eller få 
hjälp att hitta hem. Listan av drömmar är 
näst intill oändligt lång....



Björn Breidegard

 1976: Civilingenjör inom elektroteknik, LTH
 1976-1998: Datorsystemkonstruktion, 

Informationsteknologi, LTH
 1998: Flyttade till Certec 
 2006: Doktorsavhandlingen Att göra för att 

förstå – konstruktion för rehabilitering
 2013: Docent i rehabiliteringsteknik
 2014: ”Pensionerad” och fortsatt aktiv
 2015: Fortfarande aktiv…



Vad är detta och detta…?



Det är generella 
programmerbara datorer
 Det är helt och hållet programmen i 

datorn som bestämmer vad datorn 
skall göra.

 Programmen bestämmer också helt 
med sina gränssnitt interaktionen med 
människan.

 Så lär dig att skriva ”appar” eller bli 
vän med en som kan!



Moore’s lag

 (Min tolkning:) Vart annat år kan du 
köpa en dubbelt så bra dator till 
samma pris.

 Har gällt sen 1970 och gäller 
fortfarande.

 När skall du köpa ny dator?
 Hur skall det sluta?



Den moderna tekniken…

 Den mobila tekniken, i form av mobiltelefoner och 
handdatorer, blir för varje år allt kraftfullare och 
mångsidigare. Interaktion med högupplöst grafisk 
pekskärm, geststyrning, accelerometrar och 
vibratorer, GPS och kompass med kartor, bra 
kamera, OCR, talsyntes, RFID, internet, radio, tv, 
tal, musik m.m. börjar bli standard och allt mer är 
på väg. Tack vare att mobilen eller handdatorn i 
grunden är en programmerbar dator kan denna 
individanpassas genom specialprogram och därmed 
svara mot den berördas högsta dröm. På så sätt 
kan den bli till stor glädje och hjälp för många 
människor med olika funktionsnedsättningar.



Minimeterns kärna

 Att sakna/förlora förmågan att kommunicera är en 
av de svåraste funktionsnedsättningar en människa 
kan ha. 

 Att då få möjligheten att uttrycka sin vilja, 
önskningar och behov genom att kunna uttrycka Ja
eller Nej är ett mycket stort steg framåt. 

 Minimeterns rullande klot med sin kontinuerliga 
visuella och auditiva återkoppling ger svårt 
hjärnskadade människor denna möjlighet genom att 
de styr det rullande Ja-Nej-klotet med små huvud-
eller armvridningar.   



Det hela startade med
Emma Nilsson (1999)



Om Emma:

 Emma Nilsson råkade 1990, strax före sin 9-årsdag, 
ut för ett svårt olycksfall med en häst. Hon skada-
des svårt i huvudet: hon kunde inte längre tala, och 
hennes rörelseförmåga var ytterst begränsad. 

 1998 tog hennes föräldrar kontakt med Bodil 
Jönsson. Deras önskan var: Ge oss ett redskap så 
Emma kan  svara Ja och Nej.

 Björn Breidegard och Bodil Jönsson tog sig an 
uppdraget.

 Resultatet blev Minimetern som till sist gav Emma 
möjligheten att svara Ja och Nej.



Första Minimetern med 
magnetfingertutt och
magnetgivare



Film med Emma från 1999



Nästa generations 
Minimeter (2001)
 Utnyttja teknikutvecklingen…
 Moores lag: Var 24:e månad kan du 

köpa en dubbelt så bra dator till 
samma pris.

 Nya komponenter: Billiga 
webbkameror.



Designmål

 Den grundläggande idén bakom 
Minimetern är att den skall vara billig 
för användaren.

 Den skall bestå av standard-
komponenter man kan köpa i radio-tv-
dator-affären.

 All funktionalitet bestäms av 
specialgjord programvara – som är 
gratis.



Tidiga experiment…



Det stora genombrottet: 
Det rullande klotet med sin 
kontinuerliga återkoppling



Film med Emma från 2007



Marigona Gashi och 
Det rullande klotet



Film med Marigona  från 2006



Talande Ja-Nej-knappar



En Hej-knapp



Dialogen ”Marigona köper 
blommor”

 Marigona åker buss tillsammans med 
sin assistent Eva Strand. De andra 
tjejerna i bussen pratar killar. 
Marigona har de talande gröna och 
röda ja-nej-knapparna med sig.



 E: Vill du också träffa en kille?
 M: Ja (snabbt)
 E: Vill du träffa Adam?
 M: Nej
 E: Vill du träffa Alex?
 M: Nej
 E: Magnus Carlsson, Christer Sjögren m.fl.? 

(från sitt Minimeter-musikspel)
 M: Nej (på alla)



 E: Är det nån på skolan?
 M: Ja
 E: Nån som är lika gammal som du?
 M: Nej
 E: Är det Martin? (en assistent som snart skall 

fylla 30 år)
 M: Ja



 Senare på eftermiddagen i skolan vid Minimetern och 
huvudvridningar används för ja-nej-svar.

 E: Martin fyller år, ska vi ge honom present?
 M: Ja
 E: Ett paket?
 M: Nej (snabbt)
 E: Godis?
 N: Nej (snabbt)
 E: En blomma i kruka?
 M: Nej (efter att ha funderat ett tag)
 E: En bukett blommor?
 M: Ja (snabbt)



 E: Tulpaner?
 M: Nej
 E: Nejlikor?
 M: Nej
 E: Rosor?
 M: Ja
 E: Röda?
 M: Nej
 E: Gula?
 M: Ja (alla svaren var snabba som om hon 

redan tänkt ut vad hon ville)



 E: Ska vi köpa tillsammans?
 M: Nej
 E: Ska jag köpa?
 M: Ja
 E: Ska du ge dem?
 M: Ja

 En vecka senare upprepar Eva alla frågorna 
(från frågan om paket) och får precis samma 
svar fram till frågan:



 E: Ska jag köpa?
 M: Nej
 E: Ska vi köpa tillsammans?
 M: Ja
 E: Ska vi köpa dom på torget?
 M: Ja
 Marigona väljer bukett på torget med sina ja-

nej-knappar

 Och sedan lämnar Marigona blommorna till 
Martin, hon kände stor glädje, och han blev 
alldeles rörd.



“Spin off”-produkter: 
Härmare…



En talande skrivmaskin



Accelerometern och 
Space Navigator



Ja och Nej med
Space Navigator



Minimetern – gratis för alla!



Minimeterns grundprinciper

 Tolka mänskliga rörelser (t.ex. huvud/arm-vridningar).
 Ge dessa rörelser en kommunikativ mening.
 Låta dessa rörelser styra något meningsfullt för 

användaren (t.ex. Svara Ja eller Nej, bläddra i ett 
bildspel, spela musik och film, sätta på eller stänga av 
apparater i omgivningen.

 Ge användaren lämplig och individanpassad återkoppling
(t.ex. bild och ljud) för att underlätta kommunikation och 
styrning.



Problemformulering: 
Vilka är svårigheterna?

Teknik Pedagogik

Människa



Imorgon…

 Nya givare och styrningar 
(t.ex. Kinect)

 Nya återkopplingar
 Elektrofysiologiska signaler: muskler, 

hjärna, blick, temperatur, andning 
o.s.v.

 Nya användare med nya krav. 



De många involverade 
människorna…



Tre andra Drömmaskiner



Och tre andra Drömmaskiner



Och ännu fler…



Succé-Drömmaskinen 
”Jag Vill”
 ”Jag Vill” är en Windows-multimedia-

app som hjälper användarna att ge 
uttryck för sin vilja genom att peka på 
bilder på skärmen. Appen är 
hierarkisk: när man tryckt på en bild 
kommer ett antal nya bilder att trycka 
på o.s.v. Steg för steg uttrycker och 
preciserar man sin vilja.



Vad önskas?

 Vilken Drömmaskin saknas?
 Enkel
 Generell
 Kan beskrivas med en mening



Tack så mycket!
 www.certec.lth.se/minimetern

 www.certec.lth.se/droemmaskiner

 www.vetenskaphalsa.se/drommaskiner
-hjalper-funktionshindrade

 www.arkiv.certec.lth.se/dok/attgora


