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Förord 

Bara för att något plötsligt blir möjligt att göra, blir det därmed . 
inte automatiskt vare sig tänk-bart (i ordets sanna bemärkelse) eller 
gjort. Tankearvet lever kvar, och det är som om redan tankarna på 
de nya möjligheterna, hur attraktiva de än må vara, kan vara för
bjudna. De snävaste gränserna sätts ofta av fantasin. 

Med den här boken vill vi väcka din lust att utsätta särskola och 
omsorgsverksamhet för sådana förändringar som teknikutveck
lingen plötsligt gjort möjliga. Boken riktar sig till skolledare och lä
rare i särskolan, till personal i omsorgsverksamheten, till personal

arbetslag, grupper i utbildning och fortbildning, personliga assis
tenter, föreståndare, tjänstemän och politiker. Och givetvis till an
höriga och enskilda engagerade. 

Mycket erfarenhetskunskap sattes och sätts i rörelse av Isaac

projektet. Isaac är ett nytt redskap för utveckling: en personlig elek

tronisk assistent som provanvänds inom särskola och omsorgs
verksamhet i Malmöhus län. Många av våra exempel är hämtade 
från det som Isaac-användningen virvlat upp, men man behöver 
inte vara intresserad av eller ha tillgång till Isaac för att kunna följa 

resonemangen och själv tänka vidare. Under Isaac-projektet har vi 
ibland tänkt att det kanske är med människan och erfarenhetskun
skapen som med vissa djurarter och deras byten: om inte endera 
parten rör sig är det eftertraktade osynligt. Isaac har varit osedvan

ligt bra på att synliggöra förhållanden genom att sätta människor 

och tankar i rörelse. 
Bokens titel är inspirerad, ja, nästan ett plagiat, aven ameri

kansk klassiker av Henry Viscardi, Give us the Tools (på svenska 
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Ge oss bara verktyg!, översättningen finansierad av Stiftelsen Sven

ska Kommitten för rehabilitering). Give us the tools handlar om 
hur en grupp handikappade människor gjorde sig produktiva ge
nom att skaffa sig verktyg, och hur detta i sin tur ledde till en fasci
nerande utveckling mot ökat människovärde och oberoende. 

Formen i boken är ofta samtalets - vi återger samtal med var

andra och med andra, främst personal. Förhoppningen är att boken 
i sin tur skall leda till nya tankar, samtal, studiecirklar och verksam
hetsutveckling. För att underlätta detta avslutas varje kapitel med 
en uppräkning av kapitlets nyckelord och tankebudskap. 

Vi tackar alla dem som bidragit med sina exempel i den här 

boken. Ett speciellt tack går till er som läst, förhandskommenterat 
och påverkat manus: Kerstin Karlsson, Gösta Magnusson, Göran 
Plata, Inga Richard-Olsson, Elisabeth Taylor och Eva Wensmark. 
Vill du själv bidra till att sätta ny och gammal kunskap i omlopp, 
blir vi glada för brev under adress: 

CERTEC (Centrum för Rehabiliteringsteknik) 
LTH (Lunds tekniska högskola) 
Box IlS 

22100 Lund. 

Lund hösten 1995 

Författarna 
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Förordets nyckelord och tanke budskap 
Boken visar tekniska möjligheter i sitt sammanhang. 

Den visar verksamhetsexempel som virvlats upp av Isaac
användning. 

Den vill utmana det otänkbara och göra det tänkbart. Nu 
när det faktiskt är möjligt. 

Den vill sätta människor och kunskap i rörelse för att göra 
kunskapen synlig. 

Och framför allt - den vill väcka din lust att utsätta er 
verksamhet för förändring. 





De speciall<unniga 

DET HÄNDER ATT man saknar ett ord. Anledningarna kan vara 

olika: 

Man kan ha glömt vad ett ord, t ex »gleanings«, betyder. Detta är så 
lätt att lösa att man knappast kan kalla det ett problem; man kan ju 

bara gå till ett lexikon eller fråga en person i sin omgivning. 

Svårare är det om man behöver ett begrepp som ännu ingen har for
mulerat. Man kan tvingas börja som i en dimma, färdas kors och 
tvärs i tankelandskapet, söka stigar, kanske gå vilse. Kanske får 
man fatt på det man sökte, kanske inte. Letandet gör en under alla 

omständigheter mer medveten om vad det var man sökte. 

När man väl har fått ett ord, t ex autism, kan man naturligtvis fun
dera över om det är mest av godo eller ondo att ha fått ett sådant 

begrepp. Om det hjälper tanken, skärper uppmärksamheten, gör 

det möjligt att bättre dela erfarenheter med andra. Eller om det 
mest särskiljer och brännmärker. 

Så kan det också hända att man har ett ord, men ett ord som inte 

duger. Ett ord som begränsar ens fantasi så att man inte kan hitta 
viktiga samband. Ett ord som leder fantasin i fel riktning. Ett ord 
som ibland inte ens går att använda. 
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Sökt: ett nytt ord 

Vi hävdar att man skulle behöva ett nytt ord, låt oss tills vidare 

kalla det x, i stället för en hel grupp av ord, nämligen adjektiven 

förståndshandikappad, begåvningshandikappad, utvecklingsstörd, 

mentally retarded, mentally deficient, developmentally delayed, 

EMR (educable mentally retarded), TMR (trainable mentally retar

ded) etc, etc. 

EXEMPEL 

När Isaac-projektet skulle slutredovisas våren 1995 (om Isaac se 
s 140) författades en inbjudan som skulle tala om att både de 
utvecklingsstörda människorna (»de boende«, »ungdomarna «, 
»eleverna «, »deltagarna«, »omsorgstagarna«) och personal och 

anhöriga var välkomna. Skrivningen blev inte så bra; det var få som 
förstod texten. Det krävdes en hel del telefonsamtal för att tydliggöra 
att vi faktiskt menade att vi ville ha ett blandat auditorium. 

Mycket nyttigt var det sedan att tänka igenom om och hur man 
kan agera inför en blandad församling på 300-400 människor. Då 
finns det t ex inget ord som heter »utvecklingsstörd « - det heter »om 
man inte kan läsa«, »om man inte kan hitta « etc. Då finns det kanske 

Samling i kår
husets aula, 
Lunds tekniska 
högskola, 
avslutning av 
Isaac
projektets 
första del. 
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inte heller något som heter »boende« eller några som heter »de 
boende«? För inte kan man väl kalla en människas hem för ett 
»boende« när hon själv är närvarande? Eller ännu värre, inte kan 
man kalla henne själv för en »boende «? 

Amerikanskan har skapat en ny ordkombination: »differently 
abled«. Detta är enligt vår uppfattning ett stort framsteg värt att ta 
efter. »Abled«, inte »disabled«. Och »differently abled«: männi

skor får lov att vara unika och olika, och inuti varje enskild männi

ska får det lov att finnas en hackig begåvningsprofil. 

Vad heter då »differently abled« på svenska? Vilket är nästa ord, 
x, i den kedja som började med »idiot« och »bildbara sinnesslöa «? 
Ord skall spegla sin samtid och dess uppfattningar. Numera vill vår 

kultur inte ta avstånd från eller bara förvara utvecklingsstörda 

människor. Numera vill man att de också skall få vara individer 

med egna möjligheter och rättigheter. Och man vill ge dem allt möj
ligt stöd för att de skall kunna komma till sin rätt: myllrande stimu
lanser genom t ex pedagogik, musik, konst eller teknik. 

Vi söker ett ord x som skall spegla detta. Ordet x skall rikta upp

märksamheten mot möjligheterna mer än mot handikappet och stå 
i samklang med de pedagogiska erfarenheter som entydigt visar att 
man bör utgå från det en människa kan, inte från det hon inte kan. 

Ordet x skall medverka till respekt och nyfikenhet på utvecklings

barheten hos dolda förmågor. Ordet x skall uttrycka rätten att vara 

unik utan att därför vara utanförstående annorlunda. Ordet x skall 
svara mot egenskaper hos de människor som starkare än några 
andra förmår väcka ömsinthet. Ömsinthet, som i sig är en positiv 

känsla, skapas rimligen av ett positivt möte med någon som man 

upplever som äkta, oförställd, unik. 

Det handlar alltså inte om ett sökande efter ett ord som skall 
skyla över eller som skall ge förändrad status (så som man kanske 
hoppades på då »städerska« byttes mot »lokalvårdare «). Det hand

lar om ett ord som skall föra tanken i konstruktiv riktning i stället 

för de i dag existerande som har en statisk eller särskiljande klang. 
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Funnet: »specialkunnig« 

Det ovanstående har lett oss fram till ordet »specialkunnig«. Det 

används konsekvent boken igenom - vi har till och med bytt ut

vecklingsstörd, förståndshandikappad etc i citat från tiden före maj 
I995 då vi ännu inte hittat fram till »specialkunnig«. Du kommer 

kanske att ömsom störas, ömsom glädjas av ordet. Se det som ett 

tankeexperiment, ge det lite tid och känn efter hur det påverkar dig 
och om du kan och vill ta ordet i din mun. Låt inte ordet blockera 
din läsning - vi menar inte att vara dogmatiska utan bara att sätta 
en tanke i rörelse. 

Vi vet att »specialkunnig« inte är något existerande ord, men vi 

hoppas att det skall bli ett alternativ till »utvecklingsstörd«. Med 

adjektivet »specialkunnig« vill vi framför allt lyfta fram tre aspek
ter: 

• Positiv utveckling måste utgå från vad en människa kan, inte 

från vad hon inte kan. 

• Specialkunniga människor har liksom andra inte någon plan 
begåvningsprofil. Troligen har de minst lika höga berg och 
djupa dalar som andra. Att någon är »specialkunnig« kan föra 
tanken åt en variationsrikedom och skapa förväntningar på att 

det kan finnas olika specialkunnande inom varje specialkunnig 

individ. 
• Ordet »specialkunniga « kan bättre än dagens negativa beteck

ningar få oss att bli positivt nyfikna på specialkunniga männi

skor och deras kreativitet. De har inte haft särskilt stora möjlig

heter att visa omgivningen vad de skapat i sina inre rymder. 

Redskapen har varit så få att inte heller omgivningen alltid sett 
någon anledning att ens leta. Men nu kommer redskapen. Låt 
oss då inte hindras av brännmärkande beteckningar. 

EXEMPEL 

Ann-Britt hade arbetat många, många år med utvecklingsstörda 
människor. Först på storinstitution, nu med en mindre grupp 
människor. Hon berättade hur det brukade vara när hon ibland 
träffade kollegor på lunchen. Hur de alltid beklagade sig över sina 
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"deltagare «. Hennes kollegor visste (och hon visste) att det 
egentligen var hon som hade det svårast, att det var hon som i mötet 
med en av sina elever varje dag utsattes för de största fysiska och 
psykiska påfrestningarna . Men hon sade aldrig något negativt om 
honom; det tog liksom emot att göra så. 

Så kom den dag då hon fick för sig att haka på de andra. Hon 
berättade om sin vardag: om hopplösheten, slagen, spottet, kampen. 
Så var lunchen över, och hon gick tillbaka till jobbet. Och erfor till 
sin fasa att det hon sagt på lunchen hade grävt sig in i henne. Hon 
hade helt plötsligt svårt för att tycka om honom, sin besvärligaste 
deltagare, honom som hon brukade uppleva som sin livsuppgift. 
Hon såg honom plötsligt som den hon hade berättat om. Hon såg 
hopplösheten, slagen, spottet, kampen. 

Hon bestämde sig för att aldrig säga så mer. 

Tillägnan 
Denna bok handlar om och tillägnas »specialkunniga« människor, 
deras anhöriga, personal och övriga omgivning. Det finns i dag -

bland annat genom teknikens landvinningar - så goda utvecklings
möjligheter att det nog är fantasin som utgör den starkaste begräns
ningen. Att använda ordet »specialkunnig« kan medverka till att 
bryta tankebarriärer. 
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Stig då. Stig nu. 

I boken finns många exempel på teknik i sitt sammanhang. Vi 
hoppas du vill ta till dig åtminstone några med ett leende eller ett 
skratt. Den teknik och den människa som kan medverka till mer 
skratt tillför något redan via själva skrattet. En I2-årig pojke sade: 

» Du förstår, när man har det som jag, då blir tiden så lång. Men så 

när man fått den här läraren, då får man skratta. Och skratta, det är 
som att bada. Det är som vatten. Som att bli av med skiten. Och 
som att hugga av tiden. Då är det mycket lättare att leva.« 

Ovan ser du några foton av Stig Nilsson. Stig har sitt leende och 

sitt skratt. Kanske har detta alltid delat in hans liv och med jämna 
mellanrum tvättat bort obehagligheter. Nu när Stig har blivit stolt 
Isaac-användare lär han sig varje dag något nytt som han kan visa 
sin glädje över. Det blir mycket spännande att få se hur långt Stig 
kan komma i kommunikationsförmåga med hjälp av Isaac. Kanske 

är det tydligaste egna måttet Stig visar oss just sitt skratt. 
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Kapitlets nyckelord och tankebudskap 
»Specialkunnig« - ett ord som kan leda tanken i riktning 
mot en genuin respekt för en medmänniska och mot en 
konstruktiv nyfikenhet på hennes dolda förmågor och 
kreativitet. Uppmärksamheten går till vad hon kan, inte 

vad hon inte kan. 

Vi vill visa på teknikens möjligheter att svara mot en 
specialkunnig människas behov och drömmar. För att 
möjligheterna skall synas krävs att omgivningen uppfattar 

henne som specialkunnig och inte agerar ställföreträdande 
tänkare åt henne. 

Vi vill ta bort de tankebarriärer som förhindrar nu möjlig 
teknik att komma till användning i särskola och 
omsorgsverksamhet. 

Man skall få vara unik utan att därför bli utanförstående 
annorlunda. 

Man skall få ha en hackig begåvningsprofil. 

»Att skratta, det är som att bada! « 



Dokumentation 

» Vi har inget skrivet om vårt grupp boende. Ingenting som visar 
vilken personal vi har, hur vi försöker arbeta, vart vi vill nå. När 
Hans skulle flytta hit, kom han hit tillsammans med sin mor och 
tittade. Vi fick berätta vilket rum han skulle få och vilka rutiner vi 
har. Men något att också sätta i händerna på dem som är 
intresserade av oss, något att ta med sig, det hade vi inte. Vi hade 
gärna velat ha något dokumenterat också av andra skäl. När vår 
verksamhet blir ifrågasatt, kan vi ju inte försvara oss.« 

Sagt av föreståndare i gruppboende, 1995 

» Trots att jag själv tycker mycket om att läsa och skriva kunde jag 
efter 10 år i särskolan (som personal) knappast få ner något på ett 
papper. Och skrev jag ändå något, var det med en handstil som på 
intet sätt liknade den jag hade i gymnasiet.« 

Var finns klartexten. 
Det är denna jag söker. 
Den som stämmer 
men ändå ger sång. 

Sagt av Arne Svensk 

Harry Martinson, ur Doriderna 

Hela denna bok är i sig en plädering för att dokumentation är vik

tig. Vi tror på dokumentation som ett sätt att bli tydliga, kunna 

möta andra, inspirera varandra och skapa ny kunskap. Det spelar 
inte så stor roll om dokumentationen sker i tal eller skrift eller bild, 
men den skall ha en klarhet som gör att den ena människan kan ge 
dokumentationen till den andra utan att skapa alltför många miss

förstånd. 
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Den ena apan vill inte se, den andra vill inte höra, den tredje vill inte säga 
något, så har den ingenting sagt. 

På bilden över de tre små aporna ovan sitter anti-dokumenta

tionsapan och tiger. Vi vill ta bort händerna från munnen på henne. 

Vi tror att man måste se, man måste höra och man måste säga ut - i 
annat fall kan man inte gå vidare, varken inuti sig själv eller i värld
en. 

Bodil, låt oss gå rakt in i ett samtal kring kunskap och 

dokumentation. Du brukar säga att kunskap skall vara 
kommunicerbar? 

»Ja, jag går ännu längre; jag säger att det som inte går att 

kommunicera, det är (ännu) inte kunskap. Kunskap skall 

kunna gå tvärsigenom tid och rum. Den skall formuleras så att 
den kan användas av någon annan. Ibland, i handikappteknik
sammanhang, brukar jag tänka att man alltid, alltid hellre 
skulle försöka ge bort själva kunskapen än färdiga tekniska 

produkter. 
Det är synd att kunskap så ofta är osynlig. Tänk om man 

kunde ha invigningar av 'Kunskapens Hus' precis som man 
kan av t ex 'Teknikens Hus'. Tänk om man hade spröt, som 
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man kunde fälla ut ibland (och som var lika tydliga för 

omgivningen som vad en ny klänning är) när man vill visa: 
Titta, här är detta nya som jag kan i dag men som jag inte 
kunde i går! « 

Arbetet med att göra kunskap synlig går längs många vägar. En 

handlar om att öva den egna medvetenheten, en annan om att för
söka förmedla kunskap till omgivningen, att inspirera och utbyta 
erfarenheter. 

Vad är det då som i första hand skulle behöva dokumenteras i 
särskola och omsorg? Vi tror man måste börja mycket konkret med 
exempel, exempel, exempel och en varsam strukturering. Ge exemp
len makt, helt enkelt. 

Men Arne, du brukar tala om det konkreta exemplets omakt i 
omsorg och särskola? 

» Ja, jag tycker inte att exemplet har haft någon status. 
Möjligen har det använts för att visa hur jobbigt man har det 
eller för att rakt upp och ner åskådliggöra en viss situation. 
Men att använda exempel för att försöka få fram ny kunskap 
tycker jag inte vi har gjort. Egentligen var du, Bodil, den första 
person som tog till dig mina exempel och tyckte det fanns 
någon substans i dem. Jag undrar vad det berodde på.« 

Bodil, var det för att det var en ny värld för dig? Eller var det för 
att du tyckte att exemplen hade giltighet även inom andra 
områden? 

»Inte något av delarna. Det var för att jag vittrade mig till att 
dina exempel skulle gå att strukturera till ny kunskap om och 
för specialkunniga. Det var ju genom våra samtal kring dina 
exempel som du kunde formulera dina sex kriterier på god 
teknik för specialkunniga: 
• korta handlingskedjor • inget mångsysslande 
• inga glidande skalor • oömt och tillförlitligt 
• tydligt samband orsak - verkan • minnesersättande 
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Så skrev vi tillsammans boken Teknik och 

förståndshandikapp, som innehöll bland 
annat dessa kriterier och ett antal exempel 
på dem. Och du vet ju hur det har blivit. 
Många människor har själva börjat haka på 
sina exempel på dina linor, på dina kriterier. 
Det är svårt att själv gå från o exempel till I. 
Men det är lätt (och roligt!) att komma på 
ett självupplevt fjärde exempel när någon 

annan har gett en tre stycken. 
Det finns också en mer kulturell dimension hos detta att 

berika varandra med exempel och teorier, en dimension som 
jag snarast vill beteckna som mentalhygien.« 

Vad då, mentalhygien? 

» Jo, två människor kan ju aldrig helt dela en upplevelse. Var 
och en måste göra sina egna erfarenheter. Men tankar kan man 

dela, om de formuleras tydligt, och tankedelandet är viktigt. 

Det berör själva livsnerven i mänsklig gemenskap. Tänk bara 

hur det är med tankar som man inte kan dela. Har du själv 

På samma sätt som tvättklämmor behöver en lina att sättas på, behöver 
exempel få strukturlinor för att bli synliga. Det är lätt att foga in ett fjärde 
exempel om tre redan finns där. 
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någonsin varit tillsammans med en psykiskt sjuk människa 

som ser verkligheten på ett annat sätt än du? Det tar inte lång 

tid, garanterat mindre än en timme om man inte är van, innan 
man börjar tvivla på vems verklighet som är den »sanna «. Vad 
är det då som räddar dig? Jo, att du kan gå ut genom dörren 

och träffa andra som ser verkligheten ungefär som du, 

åtminstone med grova mått mätt. Den psykiskt sjuka 

människan gör på samma sätt - går omkring och försöker 
jämföra sin verklighetsuppfattning med andras - men utan att 
bli bekräftad. Ett så fruktansvärt öde, en sådan källa till 

förvärrad förvirring. « 

Behovet aven gemensam verklighetsuppfattning ligger bakom 

mycket av människokollektivets kunskapssökande. När forskning 

är som bäst syftar den just till detta: att vi skall kunna bli överens 

om hur verkligheten ser ut, sett ur en viss vinkel. Hela verkligheten 

kan man aldrig se på ett och samma sätt, åtminstone inte utan att 

bli enfaldig. 

Våra tankemönster är avgörande för vad vi kan uppleva. Det 

finns människor som säger att fakta är eviga, medan teorier är flyk

tiga. Men det är snarare tvärtom. En teori, också en föråldrad 

sådan, kan man alltid återuppliva, men vilka fakta man kan obser

vera beror helt på vilka tankemönster man har i huvudet. Låt oss ge 

några exempel: 

EXEMPEL 

I en familj pratade man om enäggstvillingar. Plötsligt hörde 
storasyster att lillebror sa fel. » Det heter inte en-ögs-tvillingar, det 
heter en-äggs-tvillingar«, sa hon. Då blev han mycket förvånad. Han 
hade nämligen trott att enögstvillingar är så lika att man inte kan se 
skillnaden ens om man kisar med ena ögat. 

EXEMPEL 

Kunskap behöver inte alltid vara stringent formulerad för att kunna 
användas av någon annan. I den riktigt nära gemenskapen kan 
kunskapen delas och vara så kallad tyst kunskap. 

Världens kortaste brevväxling ägde rum mellan Victor Hugo och 
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hans förläggare. Victor Hugos Les miserables hade precis kommit ut. 
Från sin semesterort ville Hugo ha reda på försäljningssiffrorna. 
Hans brev till förläggaren löd: »?« Förläggaren svarade: »!« Att 
breven kunde vara så korta men ändå säga så mycket berodde på att 
de inblandade parterna hade en solklar underförstådd gemensam 
bakgrund till brevväxlingen. 

Dessa »?« och »!« innehöll en massa informati on för dem själva 
men var alldeles obegripliga för omvärlden. Det var som det brukar 
vara med tyst kunskap - där kunskapen finns, där finns den ju, och 
där kan den ti llåtas vara underförstådd . I en familj eller i en 
skolklass, som följts åt länge, kan man rentav systemati skt satsa på 
att utveckla sin tysta kunskap så att man snabbt kan ta kollektiva 
tankesprång. Men utanför gemenskapen finns kunskapen inte alls. 

Om så gemenskapen är för liten uppkommer det lätt stagnation. 

Är det inte så du brukar säga, Arne? 

» Jo, varför skulle man i personalgruppen på en grupp bostad 

berätta exempel för varandra? Alla har ju varit med om samma 
sak, och vad finns det då att berätta? Varför skulle någon gitta 
lyssna till någon annan, speciellt om Jante-Iagen råder, dvs om 
ingen bör tycka att man är något? 

Men det var bra när du, Bodil, började säga till mig att det 

finns ett sammanhang mellan exemplen. Ett sammanhang som 
det kan vara lönt att leta efter. Samtidigt vet jag att det finns ett 
visst förakt mot att problematisera och vara analytisk. 'Man 
skall inte psykologisera så mycket.' Ofta är det naturligtvis helt 
rätt, men när det gäller människor med särskilda behov tror 

jag inte att det räcker med sunt förnuft för att stödja dem i 
deras ofta kaotiska värld. Man kan inte prata på ett logiskt sätt 
med en människa som är paniskt förskräckt för t ex reflexen på 
dörrhandtaget eller för skuggan av ett träd. 

Å andra sidan beror kanske avsaknaden av problematise

ring på vad vi söker när vi annonserar efter 'vårdarinnor'. Det 
är människor med fötter på jorden vi söker och får. Fint är det 
med trygga människor. Men visst skulle det göra skillnad med 
en och annan finlirare och libero. « 
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Tycker du inte vi börjar komma långt utanför kapitelrubriken 
»Dokumentation« nu? 

»Nej, det tycker jag inte alls. Jag tror att det är viktigt att lyfta 

fram bakgrunden till att det är så dokumentationstomt, dvs 

teoriiöst och exempeltyst, i verksamheten med specialkunniga 
människor. Det är ju först när vi ser bakgrunden som vi kan 
komma vidare. Och så förstås när vi vet varför vi vill komma 
vidare. « 

»Föratt« 

Pudelns kärna i dokumentation är att vara medveten om dess ända
mål, dess »för att«. Dokumentation kan vara negativ för en män

niskas integritet och den har i de sammanhang det här är frågan om 
ofta kritiserats utifrån denna sin baksida. Enligt vår uppfattning 

;......_......::;;....---~------~ tid 

~----+tid 

Det är inte fel vare sig att säga att ekollonet ligger där för att det skall kunna 
växa upp en ek eller att säga att ekollonet ligger där för att eken har tappat 
det. Men tanken förs helt skilda vägar av de två förklaringsmodellerna. Om 
ekollonet ligger där for att det skall kunna växa upp en ek, då spelar det ju 
någon roll vad jag gör. Om det däremot ligger där bara för att eken har råkat 
tappa det - då är loppet redan kört. 



DOKUMENTATION • 23 

förhindrar emellertid den nuvarande dokumentations bristen upp
komsten av den enda integritet som är värd att värna, nämligen den 
personliga integriteten. Så låt oss noga granska också dokumenta
tionens framsida, dess »för att«. 

Först något allmänt om ett ändamålsinriktat (teleologiskt) syn
sätt kontra ett orsaksinriktat (mekanistiskt). Om i det gamla Grek
land ett litet barn frågade: »Varför ligger det ett ekollon här? «, 
skulle man svarat: »Det ligger ett ekollon här för att det skall kunna 

växa upp en ek! «. Grekerna hade en teleologisk förklaringsmodell. 
Om du däremot i dag är ute med en liten unge som undrar över 
ekollonet svarar du: »Lille vän, titta upp! Det står en ek här. Det är 
den eken som tappat ekollonet.« I våra mekanistiska tankemönster 
måste orsak komma före verkan. 

Men tänk om vi kan nå kunskap bättre genom att leta också 
efter avsikter, inte bara efter orsaker? Tänk om vi på så sätt blev 
mer » tankeekonomiska « ? Tankeekonomiska är sådana tankar som 
är bra att tänka med, bra att se med, bra att höra med, bra att arbe

ta med. Kanske kan också nya grupper människor dras till en sär

skola och en omsorgsverksamhet där tydliga »för att «-förtecken 
kompletterar verksamhetens orsaksförtecken (»eftersom våra ele
ver har särskilda behov, skall vi göra så här«). 

Small is beautiful. But not too small. 

Arne, du säger att det är viktigt att göra det lilla lite större? 

Varför? 

»Först och främst är det viktigt att inte ge människor chansen 
att smita undan genom att resonera kring 'dem' kontra 'oss'. 
Låt oss vidga det lilla till det mycket större och t ex titta på de 
sex grundvillkor för lycka som psykologiska institutionen vid 

universitetet i Oxford identifierat. De är: 

• nära och trivsamma relationer till andra människor 
• att man ser livet som meningsfullt 
• fysisk hälsa 
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• tillräckligt med pengar men inte nödvändigtvis några 

jättesummor 

• ett bra sexliv 
• att man har något intressant att ägna sig åt. 

En sådan uppräkning tar bort lite av intellektets särställning. 

Ja, inte bara det, det syns och känns av alla att detta att vara 
rik, bildad, vacker eller ung inte finns med bland grundvillko
ren. 

Man kan också gå i andra riktningen: från det lilla, det 
speciella, till det större, mer allmänna. Freud utnyttjade t ex 

felsägningar till att dra slutsatser om det felfria. På motsvaran

de sätt kan vi lära oss mycket om oss själva genom att fundera 
över synsätt som specialkunniga människor har. Exempelvis 
kan deras sätt att handskas med döden hjälpa oss att våga se 
våra egna förhållningssätt lite tydligare.« 

Bodil, hur tänker du om smått och stort, om det individuella och 

det generella, om exempel och teorier? 

»Jag tror jag vill börja med 

en av mina tanke bil der. Vad 

är detta? 

Och vad är detta? 

Och vad är detta? 

/ 
\ 
-

OK, du svarar kanske: Ett snedstreck, ett snedstreck åt andra 

hållet och ett horisontellt streck. Men om du så får se dem 

tillsammans, ser du något alldeles annat: 

A 
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Ett A. Inte två sneda och ett horisontellt streck. På samma sätt 

är det med teorier och exempel. Det är detta att kunna gå 
mellan, att kunna gå på tvärslån, som ger dem deras mening. 
Var för sig är de ointressanta. Enbart människor, som går där 

fram och tillbaka på tvärslån, kan göra dokumentation 

meningsfull. Annars saknar den sitt moment av 'för att'. « 

Bildernas och exemplens plats i dokumentation 
Använd gärna bilder och exempel när du dokumenterar. Bra exem
pel säger mer än I 000 ord. Det kan handla om händelser som man 
lyckats återge värderingsfritt och konkret. Det kan också handla 
om exempel som man uppfinner för att exemplifiera en tankegång. 

En bild säger också mer än tusen ord. Det gäller både för kon

kreta bilder, t ex avbildningar, och för analogier. Jämför t ex vad du 
fick ut av s 22 med vad du får ut av texten nedan! 

l)e<> UfOlll J r l,ds\'insl någol v,da mer an pc'ngavonsl. Unr)'cket olld ar pengar- for I" lanken alldeles fel. Vem .. ,II (ullt ut b)'w tid mal pcngnrr 1'1(1 :1rdcll enda hårdva luta en mJlll1 lsb 
1I"r - Tid att T anka, Tid till TUlg, '1111 ,HI ge . Tid a n få . Vad ar «:u :n j.un fo r! med ~kundcroch mmuter? 
O!,k<lf<,rdsiill 
DCI finns ~ uppenbara k:u cgorltr ,1\ fJrd l1ll'dd: de som gå r 
pJvanen 
plvJgu 
php.lr 
,lullen 
SJ finns del ocksJ en femTI': td('kommu",bll()n('r~ 

Tdtlr.ommunibuoncma ar på \~g an hh sloIlva h 'lntcssenK1l. IX bn u bon en hd dd a,' de fysIska r('~behovtn. ulIe ba ra for mansch<"1 larbetarna wm kommuan kunna g~ pl $;IIm
mantrJden hemma m .. n 2ndi $3mlld'81 ';lr. 1,lIumm,lnS med dC' ",dra I ~amma -rum- Ipå umma skarm), M an ko mmer ocksJ al! kunna a rbet. lå ngt bort frin sm fa br ik och skota 
kun tro(lsyStem li ka bra hemlfr~n SOm Om man ~am p~ platS, All sj kunna OI'erhrygga a vslånd Ulan swrrc mfr;l 'l lruk lurfoundringar aT ,uukt fo r IU ~I ,cI .. ko mmuniblLo ne rna 
N:,r v, h'llll ls byggf ul frafi ksyst .. men, har VI fumst a n,·an , "d d",nn , ... ·h hygg' III blde de, CU a ocb de' ;'lIdr;l ,mfiksl.lge" M en nu lxirjar vi lI:.rl1l ,1 u~sen ~ lIu"tion, dar del tVl1lgu frJI1I 
V:ll. Vi mb ,e v ~li a mellan nya s n " bb~phv.lga r eller vagar . FI )'gplauuth)·)(8 Il ,1(( e llc r sn"hbt:\g , Ellcr kan ~kf m);I",,(em e hersom telekommunik:l Il Une Tl'" kan klara så myckel . 
Kring Örrsundshron finns emell .. rlld endas, de n gamla addlllons,ankc n - b~de b ilar och f.ig . ln' e e)!elllllgcn fi .. ,1 u b,lda behovs i sig "':ln mr 1111 b lltraliken sags linansiera lågtra fike n, 
S<: dolT bur ekonomlsmen ~ 1"Tlgen ~r ute och leker p;l eg .. n hand och 1I11~ , s " I'phol" sm .. gen skrona!lll nlgut 311nlllf,m 'II)(Je san , 
f ge" rlrg,,'roJ(ikbeholl 
V.lra mer primitiva bt:hov av transporler "Igor en blandnmgav overlevnadsbt:hov och lel·nadsbt:hov. Det finns ~lmm5lOne j s;idana : 
I. au reS;!. dll dar malen ;u, 1 ,år lid artklla ,bland forida lI nU all reSOl dn dar arbt:lel ar Imm dlupnl Stil ~r I" della samma sak) 

10munI: att lranspon .. ra mal (och/rUer arbtte) 1111 oss 
j, all soka oss lilllikar och olikar, an wka trygghet och spanmng genom gwgrafisk forfl,..IInmg 

V, har Ull 5mak p~ resandC1 och Iransponerandct,och trafikm kommer~" fon!ioatta att oka. Nasfa jr. Kanske naSla decen m um. /Il en okningen kommrr a ll upphora forreller tenare. 
Reshclscran kommer all kulmIlIera och :"'Ia, nu IlalunTSursknapphclcn I sanll'crkan med ,·:lrmbyggda hIokva ml,ghel bor larsral'ja vån .. get narmasr vanSIIlniga krmgllackande hksom 
v~rt krl1lgtranspon:erande al' varor . Framol"Cr kommer v, bara all ge ~s lid all resa n ar fys isk fö rfl Ylln llljl va khgen :i r befogad. 
i\ len II1fo r Öresundsbro n, den stora frarnlldss~nnlngell, har del ulle funnits några d dan3 lankar . lmc hell er funde rmgar kring hur biottknike n och kombmauo ner mellan den och v~n· 
Il g odlmg k,.n gö ra a fl mal Inte behover , ransporterass.;\ I.i nga sfr .. ckor nt;,n I sta ilei ka n fram stallas lok"h. Inte heller kring bur telcko mlllu n, ka"olluna in'e bara kommer all m lll s k~ 
1I"nsleresandcI och 3r hlo rsr~()rn ~ lir a n ocks:l ka n ko mma all fUllgera 50m reSCSUbSTl ruI och klara beho ve! :' 1' "nw" xling och trös t. Arg lulle n, mot II rol1 kan och bör -enligllllitt lönne· 
n,lnde- g~rn3 h;. ml"s ulllr,\n ddan,\ rc/lexloner krmgen fö rmodad (r~ mlld. Dcl finns ju and :! mga v ~ g:lrllllhak ll - a ll:\ vagar gå r framåt. 

BC$ llIt elloch mä""iskorna 
l den pollIIska d ls kuss'onen flr lilan ofta hor .. dn del ar styrkan i de raTIonella :trg"mcnlen,SOm fallcrdel ,Iudlg,' avgorandel.lcke! Dc1!~ aren .\I' dc omhuldade mYIer, somdel lal\8lsJ 
myckel menmgslOsI arbete på :1.11 leva upp 1111. Dc raTionella argumenlen har en sror roll, ju51 f Of" att dr ger oss chanStn an bl i överens om vad vi ar overens om. /I len de fyl1er bara en del · 
funktion -\"Ida underordnad I ex samndsh,srona, suommngar l liden, forkun5kapcr, fördomar och kanslor 

Det sIrenbar' ob,dtw.2 
M)·ekC"! har skr;";rs kong Oresund5bron.lme om drommama men val om Irafik, ekonomi och to m Ilie 0111 1111110. /l lan kallar dC"! för ana lys, och man tror slgarbtta s k objCktll'l. Man 

skIller om olika fa ktorer och vagcr dem mOl: I".1randra uta.n 311 de rgemhgcn ar jamfö rbara. Sammamaget beSlår 1111 sisr besluIsunderlaget al' modosamI ulforda o bjektiva dclarbctcn 
som på 51ulel följ s a l' ytlerligt II ra llonella hopp och s k hopl'agnlllgar, Will Inre har någor som helst n, ed Obl .. kll vlle' att göm Sådana kollekll v:\ kullerbytto r ä r så vanliga all vi bhv lI 
n,' Sl ,l n bhnd a för dem. ProccsStn b~kom Öresundsbron "tgor ha rl' id lag IrI ge, u nd antag. Snarare ar den en n.\ got o,"utydlig illustralion, 
l)ctkdllsliga 
I lImg:,ngel med a ndra kulturer har 1" Sllccess,,·t fåll lä ra oss all ratio ne lla (akta och objekti,·a argumem är oimressa ma, om vi inre samtidigt fö rst ~r, hur vi ska ll b~ re oss , omvi inte I.\ter 
I'rtJces!;C: n l" sin rid, om vi boq .• r i fcl, ' nde etc. Dcr florerar ha nd bocker hl r hur vi 5kall berc oss i sällsk:,p med jap,l ner, Ma ber III n. 
Vi beho ver o va oss också för 11l0mkul rllreJla beslut . H ur ö var vi oss i all lyssna? H ur ö,'a r vi o ss i an la ha llsyn ull :mdra människors känslo r? Au mer ellu mindre kva lificerat bolla med 
ob lektiva f.lkla - det ären konst som vemsomhelst kan Lina sig rakt upp och ne r . .\len all stall a sig frlg,1II v .. d SO Ill M viktigl, dvs viktigl p;\ rikllgl, och arbt:l a sig fram mOl s'u fil den 
der kuver ett hel t annal IIlIvag.ig~nllss~" och ar en m)·ekct s,·år konsI. Som kra'·er mycken Iränmg. 
Dcl borde I·id det har lager nra uppcnb.in for de flesu, :m der som gor Öresundsbron til! en sj brannande frlga i Syds,'e rige ime ligger i del OblCkllva Ulan juS! i manmskon kanslor. 
Dock har man inre ms i millokon$CkvensbesJmmmganu n.igu avsikter all ana lysera dena med kanslor och kan510rs found ringar. Vint hor brobt:$lulelS effekter på t ex kansloma ~ 
de unp 1111 dcl som borde nog~ analy$Cus. Dn: ar ju för dem som bron brggs. Eller? Någor konslIg, udel, cft .. nom &amtliga poli t iska ungdomsforbund utomctt stårrniga mot den I k 
fr:tmlldsulsnmgcn på bron . .\lcnardc ruuga an de unga lille bn fDrsll ~11I cgC"! buta? 
I:pr/og 
Dctlinns annu mgen O rcsu ndsbro hrggd. Nilgon and rad mfraslruktur, någon ~ndrmg l landska pct eller någon ö kad försurni ng i naluren I'~ grund ~\' brogen .. rerad rrafikolmmg ar det 
91ltd annu mle tal nm. Den end a b rocf(ckl , som redan fin ns I,· ,d Sida n Olll kli ppa rnas spckulalionS\· ins,u ), " r en okad fö rs"rning i m~ng" s sjalar, 

Exakt tusen ord - ser du så lite de säger jämfört med en bild? 
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EXEMPEL 

Arne: »Som föreståndare har jag ibland stött på motstånd från 
vårdare, när jag velat förändra miljöerna i lägenheter så att de skulle 
bli mer begripliga för de boende. Det har ofta handlat om att sätta 
upp bilder på skåp eller väggar för dem som inte kan läsa, eller att 
märka knappar på olika hushållsmaskiner. Personalen har motiverat 
sitt motstånd med att lägenheten skulle likna en institution om man 
började sätta upp bilder överallt. 'Det är inte normalt att ha det så i 
ett hem', som någon uttryckte det vid ett tillfälle. 

Då började jag fundera på vad som är 'normalt', och om vi så 
kallade normalbegåvade inte har några begåvningsstödjande 
hjälpmedel. På bara några timmar kunde jag skriva ner cirka femtio 
hjälpmedel. Ett urval: 

Begåvnings- och bedömningshjälpmedel för normalbegåvade 

Tvättråd i kläder. Man behöver inte längre känna till olika kvaliteter, 
färgäkthet osv. 

Datummärkning av livsmedel. Förr måste man kunna lukta, känna 
och se på kött för att avgöra om det var tjänligt. I dag tittar vi på 
» Bäst före « och sedan sväljer vi glatt. 

Termometrar (kött-, ute-, inne-, feber-l. Man slipper själv se efter och 
känna efter. 

Färganalys, så att du inte själv behöver avgöra vad som passar dig. 

Instrumentbrädan på bilar med hastighetsmätare, varningslampor 
för olja, batteri osv. 

Souvenirer (så man kommer ihåg att det var i Nyhavn man varit). 

Recensioner av film, teater och böcker så att man slipper göra egen 
kvalitetsbedömning. 

Preventi vmedel. 

Kokböcker med färgbilder, så att man inte själv behöver fundera ut 
hur det skall bli. Butlers helsidesbilder innebar en revolution. 

Viktväktarna för vuxna och viktkurvorna för spädbarn. 

Varningsskyltar. Du behöver inte lägga ner åratals studier på älgars 
levnadsmönster. Det räcker att titta på skylten som säger: ÄLG 500 

meter. 

Statliga och kommunala kontroller av t ex guld, dricksvatten och el
artiklar. 
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Helautomatiska kameror så att man slipper bedöma avstånd och ljus. 

Väderleksrapporter så att man inte behöver gå ut på kvällen för att 
studera molnformationer, himlens färg och svalans flykt - det räcker 
alldeles att sitta i fåtöljen och titta på Pohlman. 

Termostat på strykjärn. 

Experttips (fotboll, lotto, V 75). 

Alla former av garantier och vDN-märkningar. Du behöver inte 
längre lära dig var de typiska rostskadorna finns på en Volvo 240. 

Färdiga knapp val på radion och system som letar upp dina 
favoritprogram automatiskt. 

Elektriska säkringar. Man behöver inte hålla reda på hur mycket man 
belastar elnätet. Det vet proppen. 

Fotografier och videofilmer som hjälp för minnet. 

Klarknapp på kycklingar. När knappen flyger upp är kycklingen 
färdiglagad. 

Kvalitetsauktioner som garanterar at t du inte ruinerar dig genom att 
köpa en nymålad Zornkulla. 

Bruksanvisningar. 

Klocka, våg, karta, kompass, måttband osv, osv, osv. 

Dessa kognitiva hjälpmedel för normalbegåvade är så självklara att vi 
ofta inte ens tänker på dem som sådana. En fördel med dem är att de 
sparar tid, eftersom man tack vare dem inte behöver lägga ner arbete 
på att söka kunskap på så många områden. En del av dessa 
begåvningshjälpmedel kan naturligtvis också specialkunniga 
människor använda, men många av hjälpmedlen är alltför abstrakta. 
Därmed uppkommer den märkliga situationen att de som bäst skulle 
behövt begåvningshjälpmedel, nämligen de specialkunniga, har färre 
och ofta också mindre vä l anpassade begåvningshjälpmedel än vad vi 
andra har. 

Detta exempel har jag haft stor nytta av. Om jag inte hade 
dokumenterat listan över begåvningsstödjande hjälpmedel för 
normalbegåvade, hade jag aldrig kunnat kommunicera min 
förundran över den upp-och-ner-vända världen till andra. « 

Påhittade fantasiexempel kan vara verkningsfulla också för att ut

mana existerande skygglappar och fördomar: 
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BLÅKLOCKAN! 
Äntligen är den här. Blåklockan! Det moderna 
sättet att mäta tiden. En klocka i tiden, men sam
tidigt en tidlös klocka. 

Miljövänlig! Drivs enbart av de egna termo
dynamiska krafterna. Glöm kvicksilverbatterier 
som förgiftar vår jord. 

När du vaknar är Blåklockan klar och ren som 
en fjällbäck - men sakta börjar små blå droppar 
strömma ut ut den dekorativa lilla reservoaren och 
klockan börjar bli blå som den ljusa sommarhim
len. Under dagens gång blir den blå färgen mörkare 
och när du lägger dig är den som en skogstjärn i 

augusti. Under natten nollställer sig Blåklockan 

själv genom att en vätska (ren naturprodukt) 
neutraliserar den blå färgen och gör den färglös 
igen. 

Blåklockan går 
att få med kedja i guld

double eller i silver-

r---------------------- --

JA, TACK! 
o Skicka mig genast den 

Kanal 1 - Onsdag 

Aktuellt 

Björnes magasin 

_ Mitt i naturen 

.. Cafe Norrköping 

" Plus 

.. Inlandsbanan 

_ Moderna tider 

_ BrutalTV 

.. Aktuellt 

.. Sportnytt 

_ Polisliv 

imitation. fantastiska blåklockan! '-;-...,-_________ ...J 

Namn 

Adress 

Grattis! 
Vid en slumpmässig dragning ur ]USTITIAS 

dataregister, återfinns du och din maka bland 
de tio lyckliga som vunnit en resa 

till BARBADOS. 

Planet avgår från Sturup den 6 juni . PRICK! 

Trevlig resa! 
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EXEMPEL 

Kanske behöver du lite fantasistöd för att förstå hur svåra 
timklockorna kan vara för specialkunniga? Bege dig då till Blåkulla 
och möt tankekonstruktionen Blåklockan (se s 28). Den är 
blåkulleanernas tidmätare - den mäter tid inte i minuter och timmar 
utan i graden av blåhet. Givetvis kan man i Blåkulla köpa klockor på 
postorder som annonsen visar. 

Hur skulle det kännas för dig att sitta med Blåklockan i handen 
och utifrån graden av dess blåhet försöka förstå dig på en Tv-tablå? 
Hur skulle du kunna hantera chansen att få åka till Västindien den 
6/6 klockan si och så blå? Antagligen skulle vi alla i en sådan 
situation oavbrutet jämföra blåheten mellan Blåklockan och 
avgångstiden eller Tv-tablån. När det gäller Västindienresan skulle vi 
antagligen ta det säkra före det osäkra och åka ut till flygplatsen 
redan när det var ljusblått. 

Tankeexperimentet verkar kanske konstigt, men det är troligt att 

många specialkunniga människor har det precis så med våra vanli

ga klockor. De kan veta hur visarna skall stå när klockan är sju, och 

de ska iväg och spela bowling. Men eftersom de inte förstår »klock

systemet« kan de sitta från klockan fem och titta på visarna, för att 

På timstocken till vänster släcks en lampa i taget allteftersom tiden går. När 
alla lampor är släckta har det gått en timme. 

På Isaac-skärmen är »nu« alltid längst upp. Man kan se ett godtyckligt 
antal timmar framöver. Timslagen kan markeras med siffror för dem som 
förstår det. och för andra med symboler. 
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de ska vara säkra på att upptäcka när den rätta konfigurationen 

uppstår. 

Exemplet Blåklockan fyller enligt vår erfarenhet en viktig funk
tion: den drar igång människors tankar, den inspirerar, och den gör 

att man fäster sig vid andra aspekter i vardagen än tidigare. Det kan 

exempelvis hända att man börjar arbeta mer aktivt med olika tids

hjälpmedel för dem som inte förstår våra klockor. 

Men är det lönt? 
Ofta får man höra att det inte är lönt att dokumentera - man kan 
ändå inte tolka sammanhangen. Det händer att den dokumentera

de verkligheten ser ut som nedanstående 39 teser om Per. Är verkli

gen alla 39 punkterna lika viktiga? Finns det samband mellan dem? 

Finns det överordnade och underordnade problem? Var skall man 

börja? Resultatet av att bara dokumentera så där rätt upp och ner 
blir kanske att man bara synliggör för sig själv och andra hur odug

lig man är. Att man inte begriper något över huvud taget ? 

Läs själv och tänk efter: 

Per har inga vänner, varken i skolan eller i boendet. 

Han har hallucinationer på grund av migrän. 

Han kan bli oerhört våldsam om han inte får som han vill. 

Han klär sig ofta i kvinnokläder. 

Hans pappa var mycket våldsam i hemmet, både mot Per och hans 
systrar. 

Per är på gränsen till normalbegåvad men vägrar gå i skolan. 

Hans stora intresse är marsvin, och han har rummet fullt med burar. 

Han kan åka buss men vågar inte eftersom han är rädd för 
migränanfall. 

Per hade före 15 års ålder bott på sex institutioner. 

Föräldrarna vill helst inte att Per skall komma hem till helgerna. Men 
Per vill. 

Personalen är rädd för honom. Speciellt kvinnorna. vill att han skall 
flytta från grupp bostaden. 
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Per vägrar ibland att tvätta sig i hela veckor. 

Han tycker om all mat och kan äta mängder. För närvarande väger 
han IIO kg. 

Han hamnar ibland i psykosliknande tillstånd. Då känner han sig 
jagad och förödmjukad. 

Om det kommer krav, t ex på att han skall tvätta sig, kan han låsa in 
sig på rummet i flera dagar. 

Per går ut och in i kamraternas rum. 

Han har stora språkstörningar och vissa vanliga ord förstår han inte 
alls. 

På helgerna händer det ofta att Per vägrar följa med på en aktivitet. 
Då kan de andra inte heller åka - personalbemanningen gör detta 
omöjligt. 

Per är båda sparsam och slösaktig. Han kan lägga tusentals kronor 
på vissa prylar, men ibland anser han sig inte ha råd med tuggummi. 

Per har ibland svårt att skilja migränanfall från mardrömmar. Detta 
gör honom förvirrad. 

På kvällarna kan Per sitta och prata flera timmar i telefon med 
människor han träffade för flera år sedan. Detta ger honom enorma 
telefonräkningar som han vägrar betala. 

Vissa perioder när Per har fått för sig att han skall göra något 
speciellt, t ex handla, och detta inte går, försöker han genom hot om 
våld få sin vilja igenom. 

Inom personalgruppen finns det inte någon som tycker om Per. Det 
känner han. 

Ibland känns det som om Per utnyttjar sina migränanfall till att få sin 
vilja igenom, t ex i en affär. 

Per är rädd för små barn eftersom de kan reta honom. 

Han är omtänksam mot sina marsvin och sköter dem minutiöst. 

På grund av sina migränanfall får Per mycket medicin vilket gör att 
hans personlighet ändras. 

Pers systrar är alla normalbegåvade och har arbete. 

Per tycker absolut inte om att titta på TV. 

Pers stora intresse förutom marsvin är dansmusik. 

Om man försöker lägga upp en budget går Per med på det, men han 
överger den när det passar honom. 
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Per tror att han kan allt bättre än andra. 

Per kräver att få byta rum med Sven för att få plats med fler marsvin, 
men det går inte Sven med på. Då hotar Per Sven. 

Per blir rädd ibland när man säger att han gjort framsteg. Han vill 
inte ha beröm. 

Per ringer ofta hem till personal som inte är i tjänst för att spela ut 
dem mot personal på plats. Det brukar handla om pengar. 

Per är inte rädd för att gå till tandläkaren även om det är en 
omfattande behandling. 

Per skulle aldrig komma på iden att köpa födelsedagspresenter till 
sina kamrater på grupp boendet, men om han själv inte får dyra 
presenter blir han arg. 

Om det skulle vara snålt med mat en dag ser Per till att han får vad 
han skall ha. Sedan får de andra dela på resten. 

Om man ingår avtal med Per är han mycket noga med att personalen 
uppfyller sin andel. Själv anser han sig ha rätt att bryta sina löften 
när som helst. 

Blotta uppräkningen visar på något centralt: att man i omsorgsar
betet behöver träna sina färdigheter. Det gäller att kunna upptäcka 
att Per har migrän även när han inte själv talar om det. Det gäller att 
kunna möta Per när han blir våldsam. För det krävs något utöver 
fingertoppskänsla. 

Till färdigheterna bör höra att kunna komma på sådan teknik 
som kan användas som stöd. 

1. Tror du att en sådan tavla som den på s 33 kan hjälpa Per? 
Tavlan innehåller olika fält som man kan sätta bilder på. När man 
trycker på ett fält säger en röst t ex »cykel« eller »jag vill ut och 

cykla«. 
2. Tror du att den rösten bör vara känd eller okänd för att passa 

Per? 
3. Vad tror du det får för funktion om det på Pers tavla redan 

från början finns två rutor, där den ena säger: »VILL INTE« och den 

andra, som man kan ta till t ex om personalen ändå tjatar, säger: 
»VILL ABSOLUT INTE«. 

4. Eller tycker du kanske inte att Per alls skall få chansen att 
prova en sådan tavla? 
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Säkert går det att utveckla en färdighet som gör att man kan be

svara ovanstående frågor utifrån kvalificerade överväganden. Detta 
är viktigt, för med Per är det ju så att om man börjar alldeles fel, har 
man från början tagit bort den möjlighet som kunde funnits. 

Listan med de 39 punkterna har nu fört ganska långt eftersom 
vi försökt använda den till något. Hade vi bara haft den till att sitta 
och titta på hade vi nog inte kunnat få ut något av den. Det är som 
när man skall plocka murklor: den som vet var man kan hitta dem 

kan vara framgångsrik. Men den som går ut för att plocka svamp i 
största allmänhet missar lätt murklorna . 

Arne, en gång till: varför dokumenteras det så lite i omsorgsverk

samhet och särskola? 

» En gång, när jag arbetade på televerket, jobbade jag med en 
man som var fantastiskt uppfinningsrik. Han hade bland annat 
hittat på en helt egen metod att spika kabel inomhus. Det gick 
dubbelt så fort som när andra spikade. Jag frågade honom då 
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varför han inte lämnade sin metod i förslagslådan. Han 

skrattade rått - varför skulle han få ackordet sänkt till hälften 
och en klapp på huvudet, när han kunde fortsätta att tjäna bra 
och slippa klappen? 

Ovanstående historia kan symbolisera ett skäl till varför det 
dokumenteras så lite i omsorg och särskola. Som jag ser det, 

har man i dag bara lite att vinna från omgivningen på att 
dokumentera. Däremot kan man förlora mycket - det kan t ex 
synas att man gjort fel. 

En annan viktig anledning är att många människor i om
sorgen inte kan skriva. Några för att de är ordblinda, men för 
de flesta beror oförmågan på att de får så lite träning i att 
skriva att deras ursprungliga förmåga efter hand förtvinar. 
Trots att jag själv tycker mycket om att läsa och skriva kunde 
jag efter 10 år i särskolan (som personal) knappast få ner något 
på ett papper. Och kom det dit så var det med en handstil som 
på intet sätt liknade den jag hade i gymnasiet. 

En tredje faktor handlar om ideologi. Det fanns en lång 
period under 1980-talet då det var fult att skriva något om 
specialkunniga människor över huvud taget. Särskilt gällde 
detta i boendet. 'Detta är deras hem, och ingen skriver något 

Bilddokumentation med hjälp av fickdatorn Isaac. 
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om dig hemma, så varför skulle vi skriva något här?', var den 
gängse inställningen. 

J ag tycker detta är en felaktig hållning som bygger på 
associationer till gamla tiders journalanteckningar, vilka ju 
mest tog upp elände. Men så skulle det inte behöva se ut i dag. 
Det skulle kunna handla om att dokumentera vad personen 

gör, när hon vill gå ut, eller hur hon visar att hon har ont i 

magen. Eller också kan det handla om berättelser eller bilder 
som hon vill minnas i framtiden. Där kan naturligtvis teknik 
som Isaac spela en viktig roll. « 

Att få sin historia dokumenterad 
Alla människor behöver få sin historia dokumenterad och synlig
gjord. Också när dokumentation görs långt i efterhand kan den dra 
igång speciella processer. Stig Nilsson, en av Isaac-användarna, hål

ler på att bilddokumentera sin historia tillsammans med Göran 
Plato (se också kapitlet Framtid och historia). Så här såg det ut när 
Stig återvände till ett av de ställen där han bott. Det händer mycket 
i Stig när han kommer tillbaka till gamla boplatser. Det visar han 

bland annat genom sitt sätt att hålla händerna på sista bilden. 
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Bilder på samme Stig får avsluta det här kapitlet. Stig har alltid 
varit intresserad av dokumentation. »1 sin önskan att få nedskrivet 
vad han varit med om så att han kan förmedla sin upplevelse från 
miljö till miljö, illustrerar han behovet av kontinuitet«, skriver Ing

rid Liljeroth i sin bok Den utvecklingsstörde och omsorgen. Ovan

stående bilder är tagna ur den boken. 
Kan detta kapitels budskap uttryckas tydligare än vad Stig gör 

när han kämpar sig till att få text på papper, att få bilder, att få do
kumentation? Händelser görs verkliga för honom, bevaras och för

medlas genom dokumentation. Så är -det nog med oss också. Även 
om vi inte är så specialkunniga som Stig. 
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Kapitlets nyckelord och tankebudskap 
För att utveckla och utvecklas bör man träna sig i att do
kumentera: att se, höra och säga ut. 

Upplevelser är individuella, men tankar kan man dela. 

Exempeltysthet, teorilöshet och dokumentationstomhet 
hänger ofta samman. 

Bilder och exempel är värdefulla i dokumentation, både de 
konkreta och de uppfunna. En dokumentation aven hän
delse bör göras så värderingsfri och konkret som över 
huvud taget är möjligt. 

Dokumentation kan göra kunskap synlig och bland annat 
visa en själv hur man tänker (hur skall jag kunna veta vad 
jag tänker, innan jag har sett vad jag har skrivit/hört vad 
jag har sagt?). 

Dokumentation kan leda till att behov och tankar tydlig
görs längs en hel kedja, dvs att man ser tidigare dolda sam
manhang. Orsaker till olika förhållningssätt kan komma 
fram. Man kan nå en gemensam grund både utåt och inåt. 

Dokumentation kan ge det växelspel mellan teori och 
praktik som krävs för en verksamhetsutveckling. 

Det saknas i dag morötter för dokumentation i omsorgs

verksamheten. Samtidigt finns det många reella hinder för 

dokumentation, t ex ovana, bristande utbildning och 
handledning. Dessutom finns det ett kvardröjande ideolo
giskt motstånd från den tid då dokumentation var likty
digt med maktfullkomliga journalanteckningar om pro

blem. Man behöver se dokumentationens syfte, dess » för 

att«, om den skall kunna konkurrera med andra arbets
uppgifter. 



Exempel som befriar 

Isaac-projektet har lett till att exempel efter exempel berättats av 
deltagande personal. Det konkreta nya kan vara ett sätt att ge tan
ken fart och inspirera till ett botaniserande i egna erfarenheter. Tan

kar hämtades ur konkreta händelser och kunde i bästa fall ge sam
band mellan dem. Erfarenheten behöver tankarna för att kunna 
leda vidare. Beroendet är ömsesidigt. 

• • 

Alltför ofta förpassas erfarenhetskunskapen till en av två otillfreds
ställande platser: att bara stanna hos den enskilda individen re
spektive att spjälkas upp i skilda expertkunskaper. Det förra är slö

seri med resurser. Det senare är otillfredsställande och farligt om 

det blir allenarådande. Expertkunskap är formulerad inte bara på 
ett annat språk utan framför allt av människor med begränsad egen 
erfarenhet av omsorgspersonalens vardag. 

Tänk t ex på Stina som arbetar i en gruppbostad. Hon är myck

et skicklig i sitt arbete och kommer med åren på mängder av praktis-
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ka metoder som fungerar bra. Hur får andra kollegor del av Stinas 

erfarenhet av hur man t ex kan bemöta självdestruktiva beteenden? 

Det är inte rimligt att alla de hundratals anställda, som arbetar med 
människor som är självdestruktiva, skall behöva börja från början 
och leta efter metoder. Vad som skulle behövts var att Stinas erfa
renhet fick möta Lisas och Pelles till en handfast vardagens teori 

som går att använda mer generellt. För närvarande är det nog så att 

Stina i bästa fall berättar för ett fåtal kollegor och för psykolog och 
kurator. Psykologen och kuratorn träffar hundra Stinor. De kan i 
slutänden kondensera den kunskap de fått fatt på, och försöka be
rätta den. Men de berättar den på sitt språk, ett språk med andra 

begrepp och teorier än vardagens. Vill man införa teknik duger inte 
detta främmande språk. Tekniken hör hemma i den handfasta 
praktiken. 

Inom ett fält som omsorgens, där både erfarenhetskunskapen 

och expertkunskapen handlar om människor vars världar vi endast 

delvis har tillgång till, kan språkförbistringen bli total. Nästan som 
i historien (skrönan?) om forskaren som vid en middagsbjudning 
på sin bordsdams enträgna begäran skulle » förklara « relativitetste
orm: 

» En blind och en seende gick en mycket varm dag längs en landsväg. 
Den seende utbrast: 'Bara jag hade ett glas mjölk!' 
Den blinde: 'Jag vet vad ett glas är, men vad är mjölk?' 
Den seende: 'Mjölk, det är en vit vätska.' 
Den blinde: 'Jag vet vad en vätska är, men vad är vit?' 
Den seende: 'Vit, det är färgen på en svans fjädrar.' 
Den blinde: 'Jag vet vad en fjäder är, men vad är en svan?' 
Den seende: 'En svan är en fågel med böjd hals.' 
Den blinde: 'Jag vet vad en fågel är, men vad är böjd?' 
Den seende tog då den blindes arm, sträckte ut den och sa: 'Detta är 
rakt.' 
Därpå böjde han den blindes arm: 'Detta är böjt.' 
Varpå den blinde jublande brast ut:' u vet jag vad mjölk är'.« 

Inte fick den blinde mannen i historien veta vad mjölk var, och inte 
lärde sig bordsdamen någon relativitetsteori på kuppen. Tankar 
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når ju inte långt utan erfarenhet. Men där erfarenheten finns, där 

kan exempel leda till exempel, till mönster och trygghet. 
I detta kapitel lyfter vi fram ett dussin exempel som enligt vår 

erfarenhet leder vidare. Våra skäl till att välja just dessa 12 exempel 

ser du kanske inte förrän du kommer till sammanfattningen vid ka

pitlets slut. Men du hittar kanske ett annat mönster? 

I. Att fundera över sina rörelseinstruktioner 

»En kvinna ur personalen stod inne på toaletten med en omsorgsta
gare och försökte få honom att dra upp byxorna. Han var döv, så 
hon pekade på byxorna där de låg på golvet. Inte en min av 
förståelse. Hon försökte igen att peka ner på byxorna. Inte en 
rörelse. Då fick hon ett hugskott och pekade på byxorna och därefter 
uppåt. Belöningen blev inte bara att han drog upp byxorna. Han log 
dessutom, vilket är mycket sällsynt.« 

När den här historien berättades, kom en annan föreståndare på 

hur hon ute i skogen försökt få en special kunnig man att kliva över 

buskarna vid sidan av stigen och gå fram till henne. Han förstod 

inte, så hon lyfte på benet för att visa. Han förstod inte. Hon lyfte 

åter benet. Han förstod åter inte. Till slut tog hon ett riktigt kliv 
framåt med högt ben. Då förstod han genast och klev över busken. 

Bara för att historien om byxorna på golvet kom fram så aktua-

Ger denna 
skylt främst en 
känsla av väg
ledning eller 
förvirring? 
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liserades också exemplet med klivet över buskarna. Precis som ra

dioskämtarna kom man att byta historier. Den ena upplevelsen 

kunde kedjas in i den andra och blev i just detta fall till en enkel le

vande teori: iaktta dig själv och syna hur (o )logiskt ditt budskap är 

när du försöker visa en annan människa ett rörelsemoment! 

2. Att försöka förstå föreställningar om döden 
Att peka ut rörelseriktningar och stegrörelser är egentligen relativt 

enkelt. Tänk då så mycket svårare det är med sådant som vi själva 

tvekar inför. Vårt förhållningssätt till döden t ex. Specialkunniga 

människor ser ofta döden mer konkret än vi och får därför både 

större och mindre problem: 

»En arbetstagare på ett dagcenter dog nyligen. En kvinna som känt 
honom undrade när statyn av mannen skulle komma, och var den 
skulle stå. Hon hade föreställnin gen att kroppen efter döden skulle 
vara inmurad i en stenstaty. Hon vet att kungar 'står staty' i 
Stockholm. « 

»Mamman till en av mina elever dog plötsligt. Han visste att hon 
var död, men två dagar senare satt han och ringde till mammans 
kortnummer hela kvällen. När jag kom dit var han mycket angelägen 
om att mammans kortnummer skulle bort. Han kunde naturligtvis 
inte föreställa sig hur det såg ut i andra änden av tråden. Fast han 
visste att hans mor var död så skulle det kanske kunna hända att han 
fick tala med sin mor när han slog hennes nummer? Han måste på 
något sätt få veta vad som gällde.« 

Tillsammans kan dessa exempel leda till mer generella antaganden 

om att specialkunniga människor gör sig egna föreställningar om 

vad det är att vara död. Föreställningar som är helt bundna till 

kroppen och som de ibland kan behöva hjälp att testa. 

3. Att låta duschningsteknik påverka personalval 
»På mitt elevhem brukade vi försöka se till att de sökande kom till 
elevhemmet när ungdomarna var hemma. Sara, en av eleverna, 
brukade då ta den arbetssökande i handen och dra in henne i 
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duschrummet. Väl inne i duschen klädde Sara raskt av sig och krävde 
att få bli duschad. 

Detta gjorde många sökande lite perplexa, och de kom ut och 
frågade om det var OK att duscha Sara mitt på eftermiddagen. Vi sa 
at t det var helt i sin ordning. Efteråt brukade Sara komma ut med en 
dyblöt sökande. Med miner och ljud visade hon vad hon tyckte om 
vederbörande. Att det var hennes sätt att testa de arbetssökande fat
tade jag naturligtvis inte direkt. Men efter ett antal duschning ar såg 
jag ett mönster i Saras handlande och förstod hur fiffig hon 
egentligen var. 

Just när det gäller att hjälpa till med duschning visar vi verkligen 
vad vi går för som vårdare, och det hade Sara upptäckt. 'Låter hon 
mig känna temperaturen på vattnet innan hon ställer mig under 
duschen? Sätter hon på sig plasthandskar eller till och med dubbla 
plasthandskar? Använder hon tvålen eller tvättlappen? Tvättar hon 
hårt eller är hon mjuk på handen? Ser hon till att jag inte får schampo 
i ögonen? Hur gör hon när hon tvättar mig mellan benen - verkar 
hon besvärad? Är hon rädd att själv få vatten på sig? Verkar hon 
tycka det är mysigt att tvätta mig eller ser hon det mer som någon 
slags hygienisk tvångskommendering? Såg hon till att handduken låg 
på elementet, så att den var varm när jag skulle torka mig?' Dessa 
frågor och många fler tror jag att Sara fick svar på därinne i dusch
rummet. Det var detta som låg till grund för hennes minspel efteråt. 

Tyvärr gjorde de arbetsrättsliga lagarna att vi inre alltid kunde ta 
den person som Sara rekommenderade. Jag försökte i alla fall alltid 
väga in hennes åsikt. Med facit i hand kan jag säga att Saras dusch
test för det mesta var mer rät tvisande än våra vanliga urvals
instrument. « 

4. Att bättre förstå en annan människas 
sexualitet 

Varje kväll innan han går och lägger sig ritar en specialkunnig man 

en bild aven kvinna i naturlig storlek. Sedan tar han papperet med 
sig i sängen. På morgonen när han vaknar knölar han in »henne« i 
garderoben. Hon är förbrukad. Nästa kväll gör han en ny teckning. 
Han varierar kvinnans utseende. Ibland är hon mullig och klädd i 

klänning, ibland smal i kortkort. Ibland har hon punkfrisyr, ibland 

är hon långhårig. 



Den här teckningen är 
gjord och använd aven 
specialkunnig man. 
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Vår sagesman trodde att mannen kanske tröttnade på att ha 
samma hela tiden. Är han nöjd med sina pappersdockor, tror du, 
eller signalerar han att han söker stöd för ett bättre sexuellt liv? 

En av dem som kommit i kontakt med CERTECS expertsystem 

Svarne (se s 140), vilket försöker strukturera och vara till ett tanke
stöd i våldssituationer, inspirerades till att på motsvarande sätt för
söka strukturera tankar om sexualitet. Han trodde att en sådan 
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strukturering av tankarna skulle kunna förbättra omvärldens möj

ligheter att stötta special kunniga människor i deras sexualliv. » Det 
sexuella « är ingen enhet, menade han. Det rymmer: 

Behov av vänskap och trygghet. Dominerar detta, är omgiv
ningens uppgift att krama och smeka och gosa och över huvud 
taget skapa en tillåtande atmosfär. 

Önskan till onani. Då handlar det om att ge tillfälle till att 
drömma och titta och att tillåta ensamhet, dvs ett helt motsatt per
sonalförfarande jämfört med förra punkten, »behov av vänskap 
och trygghet « . 

Önskan att gifta sig, att bo tillsammans med någon annan. Då 
kanske det mycket handlar också om en vilja att reda sig sitt bo. 
Praktiskt kan här personal ge mycket stöd. 

Önskan att skaffa barn. Är det så att man för detta också behö
ver samlagshjälp kan motstridiga viljor hos omgivningen komma 
att kollidera. Ingen kan dock ha förlorat på att önskan att skaffa 
barn medvetandegjorts och skilts från t ex önskan att onanera. 
Sens moral: också vad gäller sexualitet är det viktigt att dela upp, 
att komma under ytan, att försöka förstå vad det egentligen hand
lar om. 

Ännu viktigare sens moral: man måste bry sig om att special
kunniga människor får möjlighet till ett vettigt känsloliv över 

huvud taget. En gång, när Arne Svensk var ny som föreståndare, 
ringde en mamma till honom och var ledsen över att hennes dotter 
Lena, som hade sällskap med Sven i Lund, nu måste flytta. Det 
fanns nämligen en administrativ regel som sade att man måste flyt

ta tillbaka till sin hemkommun när man var klar med särskolan. Nu 
var Lena 21 år och skulle tillbaka till Eslöv. Det ville hon absolut 
inte - hon hade både pojkvännen och hela sin bekantskapskrets i 
Lund. 

Alla som kände Lena och Sven förstod att deras förhållande 

skulle tyna bort om hon flyttade de två milen till Eslöv. Båda skulle 
ha svårt med telefoner och klockor och busstider och tågtider och 
allt annat som har med kommunikationer att göra. Redan att träf
fas i Lund krävde medverkan av personal i de båda grupp boende-
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na. Rätt ofta blev även kamrater i boendet involverade eftersom 
personalen inte kunde göra något med bara Sven eller Lena. 

De som ville hjälpa Lena och Sven försökte på mängder av kon
ferenser att peka på det orimliga i att någon slags paragraf i prakti
ken skulle få bryta ett förhållande mellan två personer som tyckte 
så mycket om varandra. Andra höll emot och menade att man över
skred gränserna för personalrollen om man lade sig i kärleksaffärer. 
"Det får dom minsann sköta på egen hand, för det får alla andra«, 

sade en lärare. Precis som om kärleken skulle kunna få en att förstå 

klockan bättre eller begripa busstidtabellen. 
Till slut blev det ett lyckligt slut på den här historien. De kunde 

flytta ihop, och allt blev så bra, så bra. Historien förtjänar dock att 
hållas vid liv och stämma till eftertanke. 

5. Personliga svagheter och situationsbundna 
Ibland kan exempelsmattrande börja i samband med handledning 
av personal. Alla inblandade kan ha hållit tyst om en känsla av att 

de är satta att göra något som de egentligen inte begriper eller kan. 
Så säger någon: » Jag klarar inte av att jobba med honom när han är 
så ledsen«. Då lossnar banden på alla andra samtidigt, exemplen 
skvalar och man kan bli varandra till mycken hjälp. 

Det gäller att försöka skilja mellan personliga svagheter och si

tuationsbundna. Annars vågar ingen prata, annars känner alla sig 
dumma. 

Vissa områden brukar vålla mer problem än andra för special-

»Tänk så ensam ensamheten skulle bli, 
om alla vi ensamma kom samman!« 

TEXT PÅ EN GAMMAL AFFISCH 
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kunniga människor (och därmed också för personalen). Dit hör 

dels pengar, dels tid. Därför följer här två exempel på hur man kan 

tydliggöra penga- respektive tidsuppfattning. 

6. Extrapris, då blir det dyrt! 
Nedan återges vad två personer (B och C) svarar, då A (Arne) frågar 

dem om pengar. 

A: Måste man betala för maten? 
B: Ja, det tror jag man gör. 
A: Betalar man för vatten? 
B: Ja, något lite tror jag man gör. 
A: Varför betalar man för saker och ting? 
B: Ja, det är svårt att säga, men det måste man ju göra. 
A: Försök! 
B: Det måste man göra för man skall ha det ihop med allihopa. 
A: Varför måste man betala i affären? Varför kostar t ex mjölken 

pengar? 
B: Ja, mjölken kostar, för den hjälps vi åt och dricker ju. 
A: Men om man bor helt ensam, varför måste man då betala? 
B: Jo, men det är väl för han är ena måste han ju betala för sig. 
A: Varför kan inte mjölken vara gratis? 
B: Ja, det får man inte i dag. 
A: Ja, men vissa saker behöver man inte betala för, t ex att gå över en 

gräsmatta. Vad är det för skillnad? 
B: Ja, det kan man fråga sig vad det är för skillnad. Det kostar kanske 

ingenting att gå över en gräsmatta. Det beror sig på om det är en 
gång att gå på. 

A: Varför är luft gratis? 
B: Ja, det kan man fråga sig. Det är för att den är så varm, luften. Den 

värmer ju när det är sommar. 
A: Varför är den gratis när den värmer? 

B: Ja, säg det. 
A: Varför är vissa saker gratis, och varför kostar vissa pengar? 
B: Vissa saker kostar pengar, för man måste handla ju. Sen luften är 

en annan sak. Det är ju för att det är energi och sånt. All ström 
kommer från Barsebäck. 

A: När ni betalar, går det då till Barsebäck? 
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B: Ja, det vet jag inte om det gör, ju. 
A: Vad betyder egentligen » Det här är gratis«? 
B: Ja, säg det. 
A: Betalar man mycket eller lite pengar om det är gratis? 
B: Ja, gratis kan det inte vara, för det är dyrt ju. 
A: Betalar man något om det är gratis? 
B: Ja, jag vet inte hur det är med det. 
A: Vad tror du? 
B: Ja, man måste betala om det är gratis. 
A: Vem bestämmer i affärerna vad det skall kosta? 
B: Säg det, det är svårt att säga. Det är nog de högre mynderna. 
A: Ska en cykel kosta mer än mjölk? 
B: Ja, det är ju med alltihopa, för det är omsen och alltihopa, ljus och 

bakljus och generator och alltihopa, och det är dyrt och växel. Det 
är dyrt i dag. 

Och så här svarade »C«: 

A: Har du egen bankbok? 
C: Nää. Jag har såna där lappar man kan fy lla i själv. Checkar. 
A: Kan du fylla i dem själv? 

C:Ja. 
A: Men om du skriver fel, t ex att du vill ha ut en million, får du det 

då av banken? 
C: Jag vet inte det. 
A: Men pengarna, hur mycket skriver du att du vill ta ut? 
C: Tre! 
A: Vad menar man med att saker är dyra? 
C: Allting är dyrt. 
A: Men vad är dyrt? 
C: Momsen och bensinen kan vara dyr. 
A: Men vad menar man egentligen när man säger att det är dyrt? 
C: Då behöver man inte handla. 
A: Säg något som är billigt. 
C: Fiskpinnar och pommes frites. 
A: Säg något som är dyrt. 
C: Läsken. 
A: Finns det något som är dyrt här i din lägenhet? 
C: Jag kommer inte på det nu. 
A: Är det något som är billigt här i lägenheten? 
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C: Man ska betala den. 
A: Är du rik eller fattig? 

C: Rik. 
A: Maten på jobbet, betalar du den själv? 
C: Ja, 36. 
A: Tjänar ni lika mycket på jobbet allihopa? 
C: Ojaa. 

A: Så chefen tjänar också 4 000 kr? 
C: Ojaa. 
A: Kostar kärlek något? 
C: Ha, ha, ha, ha. Kärlek! Det gör det inte heller!! Ha, ha, ha. 
A: Vad är det som är bra med att mamma och pappa sköter dina 

pengar? 
C: Jag betalar resten själv, och sen betalar dom resten till mig. Annars 

blir det rent för mycket att hålla reda på. 
A: Är du rädd för att tjuvar skall ta dina pengar? 
C: Ja, det är jag, du. Dom här uppe! Har inte fått tillbaka mina pengar 

än. De tiggde. Jag sa at t jag skulle ha dem själv, men de ville låna. 
A: Vad gör man när man lånar? 
C: Då säger man bara NIX, icke 5 öre! 
A: Vet du vad grejorna kostar, om du tittar på prislapparna i affären? 
C: Inte riktigt. Man skall prisa det. Först då kan man se vad det 

kostar. 
A: Om det är röda lappar på varorna, vad betyder det? 
C: Då är det dyrt. 
A: Varför är det dyrt med röda lappar? 
C: För då är det EXTRAPRIS!!! 

Utan närsamtal enligt ovan är det troligt att omgivningen missför

står många av de specialkunniga människornas problem med peng

ar. 

7. Hur tidsuppfattning kan ge en vägledning om 
begåvningsnivå 

Det finns många exempel på hur teknik kan göra personalens ar

betsuppgifter annorlunda, mer utmanande och mer spännande. 

Här skall vi ge ett exempel på hur man kan använda expertsystem 

(se s 140) som hjälpmedel vid bedömning av begåvningsnivå. 
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Med en relativt liten arbetsinsats (som projektarbete i en CER

TEc-kurs i rehabiliteringsteknik) gjorde två studenter, Per Flock 

och Kjell Jönhede, ett försök att använda ett expertsystem för ana
lys av hur specialkunniga tänker om tid. 

De skickade ut en enkät med frågor om tid till åtta dagcenter i 
Malmöhus läns landsting. Enkäten bestod av 21 frågor som den 

specialkunnige personen skulle besvara. Personalen fick instruktio

ner om hur enkäten skulle gå till och skulle också på enkätens sista 
sida ange om han/hon ansåg att den utfrågade begåvningsmässigt 
stod på B- eller C- nivå (enligt G Kylens definition), dvs om perso

nen var måttligt eller lindrigt utvecklingsstörd. 

Svarsfrekvensen var mycket hög och enligt personalen hade de 
som svarat upplevt enkäten som rolig och spännande. Det märktes 
också på de enkäter vi fick tillbaka. Alla frågor var besvarade, dvs 
man hade inte tröttnat under ifyllandet. 

Vi tog ut en viss andel av frågesvaren och lät dem lära upp ex

pertsystemet. Detta skapade en bild (med viss variationsrikedom) 
av att »så här svarar en person på B-nivå på denna fråga«. Sedan 
använde vi de återstående enkäterna till att testa expertsystemet: 
räcker verkligen de enkla frågesvaren till för att ge samma begåv
ningsbedömning som den som personalen har? Det visade sig att 

expertsystemet gjorde samma bedömning som personalen i 22 fall 

av 26, dvs att det fanns en 8 5-procentig träffsäkerhet. 
Det går naturligtvis inte att dra några långtgående slutsatser av 

ett så här enkelt och kort projekt, men några svar tycker vi ändå att 
vi fått: 

• Att expertsystem verkar vara ett bra instrument för att leta upp 
de mest särskiljande frågorna inom ett visst område. 

• Att expertsystemet hade en relativt hög träffprocent när det 
gällde enkäter där begåvningsnivån hölls hemlig för systemet. 

• Att expertsystemet har varit förhållandevis lätt både att ta fram 
och att hantera. 

Vi nådde genom expertsystemet fram till två frågor som verkar 
vara de som är de mest särskiljande när det gäller begåvningsnivå. 
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Alla frågor 
(och svar) 
behövs inte. 
Åtminstone 
inte alltid. På 
sommaren är 
inte sandning 
så viktigt. Och 
i vår enkät 
visade sig två 
frågor 
ensamma vara 
nästan helt 
utslagsgivande. 

Om man nu gör liknande enkäter för uppfattningar om respek
tive rum, orsak-verkan, kvantitet och kvalitet så borde man rimli
gen även inom dessa områden kunna finna de mest kritiska frågor
na. Genom att sammanställa de särskiljande frågorna inom varje 
kategori till en enda enkät skulle man då kunna få fram ett test
instrument som kan vara snabbt och enkelt användbart för perso
nal i boende eller på arbetet. 

Ett sådant skulle vara mycket värdefullt. Erfarenhet säger att 
personal i alltför hög grad gör sin bedömning utifrån vad personen 
i fråga presterar i rutin uppgifter, och att han därför systematiskt 
hamnar högre upp på skalan än han skulle göra om man utgick från 
hur han handlar eller tänker i obekanta sammanhang. 

Att genom expertsystem ta fram ett vardagstest handlar inte om 
att ersätta psykologer när det gäller att göra begåvningsbedöm
ningar. Testet skall bara hjälpa personalen till en så realistisk bild 
som möjligt av personens kognitiva förmåga så att man därigenom 
kan ställa krav på rätt nivå. Genom de reaktioner (i huvudsak posi
tiva) vi fått från personal som hjälpt till med enkäten kan vi dra 
vissa slutsatser, bland annat att den inneburit en hel del aha-upple
velser för dem som deltagit. T ex: »Jag blev jätteförvånad att hon 
inte visste svaret på den frågan, jag var säker på att hon kunde det.« 
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8. Tre starka exempel för eftertanke 
Vissa exempel har ett sådant djup att de liksom drabbar en. Starka 
känslor är inblandade. Man glömmer dem aldrig, man bearbetar 

dem ofta. De dyker upp i ens inre i olika sammanhang och bör få 

stå för sig själva som något som man behöver bearbeta, något som 

kräver eftertanke, något som förskräcker men också som något 

som kan ge stöd, inspiration, tröst och vilja att hjälpa en medmän
niska. Både genom ökad inlevelse och ökad kunskap. 

»Compassion without knowledge is meaningless. 
Knowledge without compassion is dangerous. « 

Victor Weisskopf, amerikansk teoretisk fysik er 

Vi vill förmedla tre sådana starka exempel: ett från en mamma, An

nika Ärvström, ett från specialläraren Barbro Lindberg och ett från 

en då nybliven föreståndare, Arne Svensk, på ett elevhem. 

9. Tro, hopp, kärlek och rädsla 
Nedanstående berättelse är skriven av Annika Ärvström, mamma 

till Jonas: 

En episod i december 1993 

Jag förberedde precis allting. Ställde alla kryddburkarna med 
etiketterna utåt. Plockade undan allting, stängde alla skåpluckor 
ordentligt, såg till att alla hakarna på fönstren var påhakade åt alla 
håll. Ställde våra skor parallellt och med skosnörena åt rätt håll. 

Storebror Kinta hade gjort i ordning den sedvanliga makaroni
middagen och tänt levande ljus. 

Egentligen var jag inombords väldigt orolig inför den här helgen. 
Hade haft ångest under flera dagar, eftersom jag visste att Jonas och 
jag skulle vara helt ensamma under större delen av helgen. Trots min 
oro hoppades jag mycket att vi skulle klara hemmavistelsen bra. 

Jag känner, då färdtjänsten kommer med Jonas, att nu har vi 
försökt göra allt för att han skall bli nöjd. 

Jonas kommer in, ställer sin väska på den ordinarie platsen. Tar 
av sig och ser rätt belåten ut. 
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M ina söner och jag sätter oss för att äta makaronimiddagen. 
Helsike - jag har dukat med bestick som Jonas tycker är helt fel. Han 
samlar ihop besticken, går till lådan och byter ut dem. Irritationen 
börjar komma och »levande ljus - det hör väl inte till min värld «, 
tycks Jonas tänka. Den här dagen är det inte ens bra med makaroner. 
Detta bådar illa! Förhållandevis fridfullt ända tills vi dukar av. Jonas 
lämnar alltid efter middagen sin tallrik till mig för att jag skall lägga 
den i disken. 

Nu gör jag en generaltabbe igen. Storebror tar tallriken och det 
blir så fel, så fel. Det skall ju mamma Annika göra. Varför kan jag 
inte ha ett sjätte sinne och inte hamna i sådana här onödiga 
situationer? 

Det dåliga humöret är nu ett faktum, och storebror ger sig av 
som planerat. Kinta har ännu inte förstått hur oerhört rädd jag är för 
att vara ensam med Jonas. Vilken mamma vill frivilligt erkänna att 

hon är rädd för sin I4-årige son och inte klarar av honom? 
Nu är sanningens ögonblick inne. Jonas och jag är helt 

ensamma! Försöker få Jonas att lägga pussel och måla m m. Han 
bara blänger på mig med sina intensivt gröna ögon och lägger 
tillbaka sakerna där de skall vara. 

Jag känner en annalkande fara och är mycket noga med att inte 

vara inträngd i ett hörn eller vända ryggen mot Jonas. Försöker visa 
mig lugn - men Jonas är som om han vore utrustad med känselspröt. 
Han genomskådar mig omedelbart och ser hur rädd och otrygg jag är. 

Prövar nästa säkra kort. Godis och läsk framför Tv-n. Jonas 
verkar till en början rätt nöjd. Han lägger upp mina fötter parallellt 

på soffbordet och utrustar mig med en tidning. 
Härligt - en viss känsla av harmoni och lugn infinner sig. Hoppet 

finns att vi skall klara av den här kvällen bra. 
Plötsligt ringer telefonen - inte bra! Av olika skäl är jag tvungen 

att svara. Det är en vän som ringer, och jag har svårt att snabbt nog 

avsluta samtalet. Jag går omkring och talar i min trådlösa telefon. 

Då säger det bara pang, och det blixtrar till i mitt huvud. Jonas slår 
ner mig. Jag trillar handlöst i golvet och slår i bakhuvudet ordentligt. 
Tuppar aven kort stund och vaknar av att Jonas står och sparkar mig 
rakt i ansiktet. Kan ta mig upp och får efter möda tag på Jonas 
lugnande medicin. 

Efter en stund blir Jonas mycket ledsen. Hans tårar sprutar 
omkring honom blandade med mina egna. Så ledsna och olyckliga 



Edvard Munch: 
»Skriet« 
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både Jonas och jag är. Går och tittar mig i spegeln. Ingen skönhet 
precis. Fläskläpp och diverse stora utgjutningar i huvudet. Men de 
synliga skadorna är ingenting mot de själsliga. Usch, så ledsen, 
misslyckad och ensam jag känner mig! 

En av mina vänner ringer upp. Den vännen kan inte hjälpa mig 
nu, men en annan gång ... Helt desperat ringer jag till Jonas korttids
boende, men de kan inte ta emot honom utan tycker jag skall begära 
polishandräckning till barnpsyk. Det kan jag inte! Jonas skulle må 
jättedåligt, och jag skulle få mina trasiga nerver ännu mer 
totalhavererade. 

Jag talar med Jonas trots att jag alltför väl vet att han är döv. Jag 
säger: Min son - det finns bara du och jag just nu i hela världen. Vi 
har ingen - inte en enda människa finns nu - men kanske sen eller en 
annan gång. 
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Våren I994 
Jag blev efter den här händelsen som ett skakande asplöv varje gång 
Jonas var hemma. Vår kurator talade med försäkringskassan och 
framförde en begäran om personlig assistans för Jonas enligt LSS. 
Svaret blev nej! Orsaken var att försäkringskassan inte ansåg Jonas 
tillräckligt handikappad! Jonas är autistisk, döv, utvecklingsstörd, 
självdestruktiv och aggressiv mot sin omgivning ... 

Tack och lov förstod handikappsekreteraren i vår kommun hur 
allvarligt läget var efter att ha träffat personal från kort tids boen det, 
Jonas och mig. Jonas blev beviljad personlig assistans under 
varannan helg. 

Vår tillvaro har varit svår. Jonas har mått dåligt och varit mycket 
aggressiv. Han har slagit hårt på både mig och sin bror. Personalen på 
korttidsboendet har efter många och hårda strider med Jonas blivit 

ganska slutkörda. 
Min målsättning har varit att jag skulle klara av Jonas 

åtminstone tills han fyller I6 år och därefter med gott samvete kunna 
lämna honom till gruppboende och få ha känslan av att jag gjort ett 
bra »arbete". 

Hård blev den sanning som kom fram i mitt mentala sinne. 

Lyckats bra - nej - inte alls! Jag klarade inte målsättningen. Jag 
orkade inte mer! Mina resurser var slut! Mitt psyke var slut! Jag 
kände mig totalt misslyckad som mor till J onas. 

Det var en mycket smärtsam process att fatta beslutet: Jonas kan 
inte längre bo kvar hos mig. 

IO. Tobias 

Barbro Lindberg, barnpsykolog och speciallärare, har skrivit föl

jande novell (finns tidigare publicerad i Tobias och fem andra no

veller, Informationstj änsten vid Jämtlands läns landsting): 

När man talar om attityder mot utvecklingsstörda och om de 
ut~ecklingsstördas rättigheter, är det inte i första hand de gravt 
förståndshandikappade eller de flerhandikappade man väljer som 
exempel. Men dessa människor finns också, och de är många. Tobias 
är en sådan pojke. 

Du ska få en saga av mi g. 
Den handlar om en pojke som levde sina år i en säng, och som 
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man genast när han föddes visste att han skulle dö alldeles snart för 
hans skador var så omfattande, som man sa, och därför var han just 
inget att satsa på heller, man sa faktiskt så. 

Och det är sant att det inte syntes mycket att han levde, och när 
han dog visste man det knappast heller först. Men när han levde så 
var han levande och han levde på och levde på och han blev två år 
och flera dagar, och utifrån kanske det inte syntes men inuti visste 
han en hel del, i alla fall så mycket att jag inte räcker till att berätta 
mer än en del av allt han visste. 

Han visste stillhet till exempel. 
Han visste stillhet och han visste rörelser, inte rörelse från honom 

själv så mycket, men han visste att det fanns rörlighet och stora och 
små rörelser, det fanns ett framåt där luften kom mot honom, mot 
honom, mot honom, och det fanns ett runt, där luften snurrade med 
eller mot men bara på ena sidan. Han visste att det fanns ett fram och 
tillbaka, där luften var mot, med, mot, med. Både framåt och 
framochtillbaka kunde vara jämnt eller knyckigt, men om 
framochtillbaka var jämnt var det som en rytm överallt, i hela, mjukt 
gu ngande, vaggande, det var bäst, bättre än stilla. 

Det kunde vara kombinationer också, kombinationer av rörelse 
och stilla, fram och tillbaka, upp och ner, hit och dit, och rörelserna 
kunde vara i olika delar av honom eller i hela. 

Olika rörelser hörde ihop med varann och olika rörelser hörde 
ihop med bestämda skeenden, han kunde många. Han visste att där, 
upp i luften och ner platt på kalla hårda hörde ihop med vått utanpå 
och att ett skal togs av och att ett annat sattes på, och det var torrt. 
Och där visste han, när så länge rakt fram och sedan upp, och ner i 
mjukt men ändå lutad, hörde ihop med smak och lukter och 
fyllnaden inuti. Och han visste att det var då man skulle öppna den, 
då den blev full av varm smak, han visste inte när eller slut, men han 
visste ibland och kanske. Och han visste snart att om man öppnar 
den någon annan gång, någon annanstans: inte. Han visste tid, på 
sätt och vis visste han tid. 

Han kunde vänta. 
Han visste här och hemma, det var tillbaka igen, det var det mest 

välkända, hans egen doft, och varmt och mjukt under och ovanpå 
nästan hela, ibland hände det att han kände något hårt åt ena hållet, 
men bara ibland, det fanns inget mönster. 

Alla andra platser var: där. 
Han visste mörker. 
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Han visste att det fanns mörker, men det fanns ljus också, det 
fanns ett grått som kom med jämna mellanrum, och det fanns ett 
runt gult, runt gult, som bara kom ibland. När det kom spände han 
nacken som för att lyfta huvudet närmare, men han kunde inte det. 
Han visste inte när det runda gula skulle komma, men efteråt kom 
det alltid mörker, aldrig grått. När det var borta hade han ingen bild 
av det inuti, eller ord, eller tankar, men när det kom kände han genast 
igen det och visste. 

Han visste dofterna. 
Dom flesta dofterna hörde ihop med smaken och fyllnaden inuti, 

men det fanns andra som hörde ihop med avskalandet och det våta, 
och det fanns andra med, han kunde många dofter. Olika dofter 
hörde ihop med olika platser, som var rörelser, som var fort eller 
länge, och hastigt eller långsamt, och olika dofter hörde också ihop 
med varmt eller kallt, mjukt eller hårt, jämnt eller stötigt. 

Det fanns en lukt som hörde ihop med nära, omsluten, mjukt, 
varmt, långsamt, vaggande och den kom inte i ojämna pustar utan 
strömmade varm och jämn emot honom, han kunde trycka sig lite 
närmare, den var bäst. 

Den kom inte så ofta men när den kom visste han genast och det 
var då han log. 

Ja, han visste beröringar. Mjuka och varma och torra, våta 
smekningar över hela, hårda korta kalla nyp som tog bort lukten och 
andan när han inte ville öppna, för det hände också. Han visste hur 
han skulle göra sig stel och han kunde göra sig lite mjukare också. 

Det fanns inga ljud. 
Det fanns darrningar och stötar och häftiga ryck, och långt i 

förväg kunde han veta att snart är det rörelse eller beröring, han 
kunde veta vått i förväg, och rädd och glad, och hungrig, det kom 
emot honom över golvet. 

Det fanns dofter och vibrationer och ytor som han visste men 
inte kunde placera, dom fanns, dom var vana men utan mönster och 
sammanhang, dom hörde inte ihop med något, dom gjorde inget 
med honom och dom betydde ingenting. 

Han brydde sig inte om dom. Först hade han kanske varit 
undrande, eller nyfiken eller rädd, men sedan brydde han sig inte om 
dom. 

Det fanns det som var vant och det han kände igen, och ibland 
fanns det sådant han inte kände igen, men det var inte så ofta. 

Men det hände nångång, och ett som hände kom aldrig tillbaka, 
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men det fanns som en visshet inuti , en visshet som kom ibland, att: 
nu. Men sedan blev det fel och det hände andra saker i stället . Men 

den där vissheten fa nns, och den sträckte honom fram genom många 
dagar, den fanns inuti, som en glädj e, en längtan, en sorg. Det hade 
hänt. Det kunde hända igen. 

Det hände inte. 
Men den gången det hände var det hårt och stilla, fast inte stilla, 

det var inte framochtillbaka men i alla fall framochtillbaka, det var 
stötar och dunkar och darrningar i hela, det gick in och spred sig i 
hela och stannade där och ändå kom det mer hela tiden, det var 
alldeles nytt. 

Det var makalöst, det liknade ingenting, han låg alldeles stilla, 
hade han någonsin förut varit så stilla i sin stillhet, han tog emot, tog 
emot, han förstod inte, han tyckte om tyckte om tyckte om, det 
fanns, han fanns, det fa nns i honom och han fanns i det, det var nu 
och nu och alltid , det skulle aldrig ta slut, det tog slut. 

Det tog slut. 
Han väntade. 
Han 
väntade. 
Vän ... 
ta ... 
de. 

Vad synd, sa dom, att han inte tyckte om musiken, såg du, han 
reagerade inte alls, fast vi la honom alldeles intill . 

I I. Väckningen 
Arne Svensk: 

Det var på morgonen den andra dagen det hände. Jag hade fått arbete 
som föreståndare på ett elevhem och skulle under tre dagar gå 
parallellt med den avgående föreståndaren för att lära mig rutinerna. 
Efter tio år inom särskolan var detta nya arbete en stor utmaning och 
något av ett drömjobb. 

Första dagen hade jag träffat alla ungdomarna, och det var för 
mig en mycket positiv upplevelse. Speciellt Sven kände jag att jag fick 
bra kontakt med direkt. Lisa var ledsen att den andra föreståndaren 
skulle sluta, så hon drog aven stor hårtuss från mitt redan glesa hår 
för att visa vad hon tyckte om min närvaro. Det dröjde några timmar, 
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och sedan visade hon på olika sätt att jag trots allt var välkommen. 

Det kändes skönt. 
Andra dagens morgon, klockan var sju, blev jag ombedd att gå in 

till Sven och väcka honom. Jag knackade på dörren och sa vem jag 
var. Han mumlade lite sömndrucket »kom in«, och jag gick in på 
rummet. Sven låg under täcket vänd mot väggen, och jag sa »god 

morgon, Sven, det är frukost«. Ingen reaktion under täcket, och jag 

sa något i stil med »god morgon, det är dags att stiga upp «. 
Fortfarande ingen rörelse under täcket, så jag sa »jag går ut och 
hjälper de andra så kan du komma när du är klar«. 

När Sven inte kommit upp efter en kvart gick jag in i rummet 

igen. Han låg fortfarande inrullad i täcket, så jag satte mig på sängen 
och lade handen på täcket ungefär där hans axel borde finnas. Sen sa 
jag återigen »Du får vakna, Sven, så att du hinner äta frukost innan 
taxin kommer «. Sen reste jag mig och lutade mig mot skrivbordet. 
Då började Sven röra på sig. Han kom fram under täcket och tittade 

på mig med sömniga ögon. Det tog en stund innan han kände igen 

mig från gårdagen, och då började han le. Efter ytterligare en liten 
stund satte han sig upp i sängen och log med hela munnen. Han reste 
sig och kom emot mig med öppna armar och ett underbart leende. 
Jag gick emot honom och kände att jag haft rätt i mina känslor mot 
Sven dagen innan. Sven kom fram till mig och slog armarna runt 

mig, och jag kramade tillbaka. 
Plötsligt kände jag en fruktansvärd smärta i kinden, och när jag 

försökte dra mig undan pressade Sven samman armarna så att jag 
satt fast som i ett skruvstäd. Då gick det upp för mig att han hade 
bitit mig i kinden, och att han fortfarande bet mig med full kraft. Jag 
blev som paralyserad av skräck, och jag gjorde inte längre något som 

helst motstånd. Smärtan blev värre och värre, och tankarna rusade 
runt i mitt huvud. Vad var det som hade hänt och varför och vad 
skulle nu ske, vad hade jag gjort för fel? Jag hörde hur Sven andades 
ansträngt, och jag kände hur han lade ännu mer kraft i bettet. Jag 
började få panik för det kändes som om han var på väg att bita bort 
en bit av kinden. Det lät så konstigt ibland, ett knastrande ljud. 

Tiden upphörde att existera, det enda som fanns var smärtan, 
rädslan och alla otäcka tankar som dök upp i mitt huvud. Här kan 
jag inte stanna, tänkte jag. Hur ska jag kunna hjälpa en människa 
som biter mig? Jag måste säga till den andra föreståndaren att jag 
ångrat mig, att jag inte klarar av det här jobbet. Det dök också upp 
bisarra tankar som: »Hur kan han bita mig? Jag som är så snäll? « 
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Som om det på något sätt varit mer legitimt att bita mig om jag varit 

elak. 

Efter något som kändes som en evighet slutade Sven att bita och 
gick och lade sig igen, fortfarande med ett stort leende på läpparna. 
Efteråt har jag förstått att det bara rörde sig om 4- 5 minuter, men för 
mig kändes det betydligt längre. 

Direkt Sven lagt sig ner rusade jag ut ur rummet och in på 

toaletten. Jag tänkte titta i spegeln men plötsligt vågade jag inte. Jag 
hade inte klarat av att se kinden om där varit ett stort hål in i 
munhålan. Jag gick ut igen i korridoren och mötte då Leif, en av 
vårdarna. Han såg genast på mig att det hänt något, och han tittade 
hela tiden på kinden. Jag tog det som en bekräftelse på att det gått 

hål. »Vad har hänt? «, frågade han, och jag stammade fram något om 
att jag blivit biten. Han hämtade föreståndaren, och sen hjälptes 
båda åt att lugna ner mig. På något sätt förstod jag att bettet kanske 
inte var så djupt som jag hade trott. 

Då vågade jag gå in på toaletten igen och såg mig själv i spegeln. 
Man kunde se alla tändernas avtryck djupt inne i kinden men 
gudskelov, ingenting fattades. Det blödde nästan ingenting, och det 
förvånade mig. Nu kom ändå ett visst lugn över mig när jag begrep 
att allt var över, och att skadan ändå var förhållandevis liten. 

Jag gick ut till Leif, och han undrade om jag var vaccinerad mot 
stelkramp. Det kunde jag inte svara på just då. Han sa att jag måste 
åka upp till företagsläkaren och få en stelkrampsspruta eftersom 
människobett är farligare än hundbett. Jag tog på mig jackan och 
cyklade iväg till företagshälsovården och under tiden dök det upp 
ständigt nya och obehagliga tankar i huvudet. Varför log han? Varför 
kom han emot mig med ett leende och utsträckta armar? Hade han 
redan från början tänkt bita mig eller blev det bara så aven 
händelse? Jag vet inte varför, men det kändes viktigt för mig att få 
reda på om det fanns en avsikt bakom eller inte. 

Vad hade jag gjort för fel? Skulle jag inte gått in på rummet? 
Skulle jag inte satt mig på sängen? Hade jag sagt någonting konstigt, 
något som retat upp honom? Men det som hela tiden återkom var 
hans leende och sen känslan aven fruktansvärd smärta. Jag kände 
mig lurad. Om man ler ska man ha goda avsikter, inte onda. Om man 
inte kan lita på en människa som ler och kommer emot en med 
öppna armar, vem ska man då kunna lita på? 

Plötsligt var jag framme hos företagshälsovården. Efter en stunds 
väntan fick jag komma in till en sköterska. Hon tittade på såret och 
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Detta är den enda bild 
jag ser inuti mig när jag 
tänker tillbaka på den 
här händelsen. En öppen 
dörr till något svart. jag 
vet inte vad. 

baddade på någon slags lösning och sedan fick jag en stelkramps
spruta. Under tiden hon gjorde detta kom hon med mängder av, som 
jag tyckte, snusförnuftiga råd hur man undviker att bli biten. Jag 
skulle enligt henne tagit tag i Svens huvud och pressat det mot min 

kind så att han inte kunde andas. Då hade han genast slutat bita. 
Jag förstod av hennes resonemang att hon hela tiden såg framför 

sig ett litet barn som bet, när det i själva verket handlade om en 
fullvuxen karl på över 100 kg som var betydligt starkare än jag. Jag 
försökte prata om det som skett, men hon fortsatte att komma med 
goda råd och skrattade ibland till när hon berättade om sina egna 
upplevelser på detta området. Det gjorde lika ont som själva bettet. 
Att hon inte ville sätta sig ner och lyssna på mig utan nästan la 
skulden på mig för att jag inte kunde de tricks som man borde 
kunna. 

- Du är en riktig Messerschmidt. 
- Besserwisser heter det väl? 
- Där ser du! 
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Jag gick därifrån med gråten i halsen. Vad skulle jag nu göra? Jag 

ångrade att jag hade sökt det där förbannade jobbet. Vad skulle jag 

där att göra när jag hade haft det så bra på min förra arbetsplats? Det 
här var straffet för att jag inte var nöjd med det jag hade. Jag måste 
därifrån genast. Jag beslöt mig för att cykla tillbaka och säga att jag 
nog var för omogen och oklok, och allt annat på »0-« som jag kunde 
komma på, för att jobba som föreståndare. 

När jag kom tillbaka till elevhemmet darrade jag i hela kroppen 

av rädsla. Vad gör jag om Sven står innanför dörren när jag går in? 
Jag klarar inte att se honom i ögonen. Jag smög upp dörren, men den 
som mötte mig var Leif. Han var mycket vänlig och omtänksam och 
undrade hur jag mådde. Han berättade att Sven var i skolan, och att 
han undrat vart jag hade tagit vägen och att han var ledsen för det 

som hänt. 
J ust då kändes det inte som rätt tillfälle att tala om att sluta, så i 

stället började vi prata om det som hade hänt. Det visade sig att Sven 
alltid var mycket morgontrött, och att man varje morgon fick gå in 
och väcka honom gång på gång, men att detta var första gången han 
bitit någon. Han kunde vara våldsam emellanåt men bitit någon hade 
han aldrig gjort. Jag tyckte att både Leif och föreståndaren tog mig 
på allvar, och att de hjälpte mig att finna svar på mina frågor. Efter en 
timme kände jag att jag inte kunde säga upp mig utan att jag skulle 
försöka klara av jobbet så gott det gick. Att jag ändrade mig berodde 
helt och hållet på Leifs och föreståndarens medkänsla och förståelse. 
Hade de betett sig som sköterskan, hade jag utan tvekan gått 
därifrån. 

På eftermiddagen kom Sven hem från skolan, och då var han en 
helt annan människa. Han var glad och trevlig och visade mig runt i 
huset och i trädgården. Det var precis som om ingenting hade hänt. 
Ändå höll jag mig på behörigt avstånd från honom hela tiden, och 
jag såg till att aldrig ha honom bakom mig. Klockan var fyra, och 
min andra arbetsdag var slut. Sven stod vid grinden och vinkade och 
undrade om jag skulle komma igen i morgon för han ville visa sin 
kanin. Det sista jag såg var hans stora vackra leende. 

Jag klarade inte att berätta vad som hänt för min fru och mina 
barn. De undrade naturligtvis varför jag hade plåster på kinden, men 
jag sa bara att jag skrapat mig mot en byggnadsställning. 

Jag har sällan varit så glad att ha en familj att komma hem till. 
Barnen sade roliga saker och höll mig sysselsatt, så plötsligt kändes 

det som om alla otäcka tankar var som bortblåsta. Jag vågar inte 
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tänka på hur det skulle ha känts att komma hem ensam till en tom, 
tyst lägenhet med sådana tankar som jag bar på just då. 

På natten kunde jag inte sova utan gick igenom morgonens 
händelser gång på gång för att finna förklaringar. Jag såg Sven 
framför mig, leende med utsträckta armar, och det fick mig att rysa 
av skräck. Hade möjligen hans aggressivitet med försvar av revir att 
göra? Jag hade kanske trängt mig innanför det område som brukar 
kallas intimsfär, när jag satte mig ner på sängen och tog på hans axel. 
Det lät som en r imlig förklaring, faktiskt. Varför ska en människa 
som man träffat vid ett enda tillfälle komma inklampande och sätta 
sig på ens säng? Men for tfarande kunde jag inte fö rklara hur leendet 
och den öppna famnen passade in i den förklaringen . Det handlade 
kanske om att han visste vad som skulle ske, att han samtidigt visste 
att jag inte gjorde det, och att det kändes lite lu stfyllt att ha det 
överläget? Det kunde också vara så att leendet och kramen va r är li gt 
menade, men att han inte tyckte om att jag kramade tillbaka. Vi var 

ju vuxna karlar båda två och sådana ska ju inte kramas, eller . .. ? 
Sedan började jag fundera över personalens agerande. Varför 

hade ingen sagt till mig att Sven kunde bli våldsam? Varför lät de mig 
gå in och väcka Sven när alla visste hur besvärligt det var? Var det för 
att testa mig eller var det helt enkelt ett förbiseende? Jag kände mig 
besviken och lite förbannad på arbetskamraterna, trots att de ställt 
upp så bra efteråt. 

Nästa morgon hade jag beslutat mig. Jag skulle trots allt stanna 
kvar och försöka göra något bra av det som hänt. Det innebar att jag 
måste göra allt för att lära känna Sven för att få en förklaring till det 
som hänt och för att kunna vara bättre förberedd om något liknande 
skulle inträffa. 

Det är nu nästan 15 år sedan jag första gången väckte Sven, och 
under dessa år har jag tyvärr upplevt flera våldssituationer som varit 
betydligt allvarligare än bettet i min kind. Ändå är det faktiskt denna 
händelse som hela tiden återkommer, och som etsat sig mest fast i 
mit t minne. Jag tror det är konflikten mellan smärta och rädsla å ena 
sidan och värme och gemenskap å den andra som jag inte riktigt kan 
reda ut för mig själv. 

Det känns till och med obehagligt att skriva ner den här 
berättelsen, eftersom den väcker så mycket gamla känslor till liv. Jag 
märker också när jag läser igenom den, att orden inte riktigt räcker 
till för att beskriva vad som verkligen hände den där dagen och 
speciellt då det som hände inuti mitt huvud. Det är möjligt att det 
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Ibland kan man få teckningar av specialkunniga människor, och dessa kan 
hjälpa en att bättre förstå. Men lätt är det inte. Vad säger oss t ex denna bild, 
som jag fått aven specialkunnig man i Danmark, om hans inre bilder? 

beror på min bristfälliga stilistiska förmåga, men det troliga är att 
det handlar om att känslor, lukter och ljud, det viktigaste i skeendet, 
är svåra att få ner på papper. 

Det goda denna händelse förde med sig var att jag förstod hur 
viktigt det är att ha en nära relation till den man ska hjälpa. J u mer 
man lär känna varandra desto mindre rädd blir man, och desto längre 
kommer man i habiliteringsarbetet. Jag märkte också hur viktigt det 
är att någon orkar lyssna på alla ens funderingar och återberättelser 
av det som skett. 

En annan konsekvens av det som hände är att jag inte längre 
klarar av att se filmer med grovt våld av typen »När lammen tystnar« 
på TV eller film. Om detta är bra eller dåligt vet jag egentligen inte. 
Jag konstaterar bara att händelserna denna andra dag på mitt nya 
jobb fortfarande ger sig till känna med jämna mellanrum. 



64 • EXEMPEL SOM BEFRIAR 

I2. Exempel dokumenterade bara i bild 

Vi avslutar kapitlet med några tematiska bildsidor från dagverk
samheten på Tryckalera, där man med hjälp av Isaac försökt doku

mentera medel som befriar: 

Lego. 

Handen. 

Bilddokumentation med hjälp av fickdatorn Isaac. 
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Hävstänger för utveckling 

Gruppen. Trädgårdsarbete. 

Drama. Djur. 

Isaac. Fest. 

Bilddokumentation med hjälp av fickdatorn Isaac. 
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Kapitlets nyckelord och tankebudskap 

Isaac-introduktionen har gjort att mängder av konkreta 
exempel ur vardagen virvlat upp. Det är utmärkt för 

teknik kräver inblick i det konkreta, bland annat genom 
exempel beskrivna på vardagens villkor och språk. 

Teknik, t ex expertsystem, kan ibland vara utmärkta 

hjälpmedel att avslöja mönster och visa på sådana 
inbyggda strukturer som man annars inte ens kommit på 
iden att leta efter. 

Exempel kan hjälpa en att ifrågasätta de instruktioner man 

brukar ge. 

Exempel kan hjälpa en att ifrågasätta hur stor inblick man 
egentligen har i den människa vars tankevärld man 

försöker begripliggöra för henne själv. 

Exempel kan visa en på situationer där specialkunniga 
människors uppfattningar kan ha ett bättre prognosvärde 
än andra urvalskriterier. 

Det kan räcka att dokumentera exempel bara i bilder. Ja, 
ibland kan detta till och med vara överlägset för att väcka 
nya tankar. 

Annika Ärvströms berättelse riktar uppmärksamheten 
mot de anhöriga. Den rymmer en smärta så stor att man 
nästan måste värja sig mot den, också som utanförstående. 
Se kan man dock att anhöriga behöver stöd. 
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Berättelsen om Tobias riktar uppmärksamheten mot 
inlevelse. Det behövs många Empatins Einstein för att ana 
sig till Tobias behov och önskningar och försöka svara upp 

mot dem. 

Berättelsen om bettet i Arne Svensks kind talar om 
personalens behov av nära relationer till den man skall 

hjälpa och aven lyssnande, inlevelsenära och stödjande 
omgivnmg. 

De som inte har tid 
har heller inget annat av värde 

Stig Johansson, ur Delade meningar 



Framtid och historia 

Omsorgslag kommer och omsorgslag går. Och läroplan kommer 
och läroplan går. Ibland utan något genomgripande inflytande på 
den faktiska vardagen. Till en del kan detta handla om en inbyggd 

tröghet. Men viktigare är kanske att det inte funnits så många red

skap att ge till specialkunniga, lärare, övrig personal och föräldrar 
så att de i praktiken kunnat åstadkomma de förändringar man 
velat. 

Nu är det annorlunda. Aldrig någonsin har det funnits så ex

tremt goda möjligheter att skapa verktyg för inlärning, begåv
ningsstöd och begåvningskompensation. I skolan, i omsorgsarbete 
och i livet i övrigt. Det viktiga är förstås inte de nya teknologierna i 
sig. Det viktiga blir hur vi kommer att tänka och leva i dessa yttre 

förändringar. Jämför t ex med hur det var när transistorradion 
kom. Inte ändrade den till en början särskilt mycket på radiopro
gram, framtoningar och programtablåer. Men själva detta att man 
kunde bära med sig sin radio förändrade livsstilen högst väsentligt: 
radion fanns plötsligt på balkongen, i trädgården, på stranden, i 

skogen, på arbetsplatserna och kom att utöva en stor påverkan på 
våra insatser och upplevelser varhelst den fanns med. 

Vad kommer det då inte att innebära att många om ett knappt 
decennium kommer att ha pekskärms-fickdatorer, som har bättre 

prestanda än de bästa av dagens bordsdatorer, och som kan vara 
bildbaserade lika väl som textbaserade. 

De går att använda för t ex: 
Telefonering (t ex genom att man pekar på ett ansikte) . Den in

byggda telefonen kan rentav hålla rätt på var man är. 



Omslag, tidskriften 
Teknikens Värld, 1950. 
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Fotografering. Bilderna kan sedan skrivas ut (i färg, förstås) 

eller skickas direkt (trådlöst). Även rörliga bilder kommer. 
GPS-mottagning (Global Positioning System), så att man alltid 

kan få veta var man är (såvida det nu inte sköts av telefonen enligt 
ovan). 

Redan i dag (I99 5) pågår som nämnts provanvändning av pek
skärms-fick datorn Isaac bland specialkunniga i Lund med omnejd. 
Pekskärmen har tydliga bilder och symboler, en almanacka och en 
klocka som användaren kan förstå. Man kan röra sig fritt utan 

rädsla att komma bort, nå telefonkontakt när som helst genom att 

peka på ett känt ansikte på datorns pekskärm, kommunicera via 
bilder (speciellt viktigt om man har svårt med det talade eller skriv
na språket), dokumentera sin dag med hjälp av bilder och slippa 
leva historielöst bara för att man har problem med minnet. 
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Hej, nu går jag till Olle! 

Den biten ska sitta överst. 

Nu gjorde jag rätt! 

Isaac använd i olika situationer. 



FRAMTID OCH HISTORIA • 7 I 

Funderingar kring framtid och historia kräver många samtal. 

Ruth, minns du den gången vi talade om att det kanske, på 
mycket lång sikt (några hundra år) kan bli de specialkunniga som 
bidrar mest till utvecklingen? 

» Ja. Utvecklingen av världens alla skol- och omsorgssystem 

har visat att för riktigt stora genombrott krävs möten mellan å 

ena sidan barn eller vuxna med osedvanligt stora svårigheter 
och bekymmer och å andra sidan kreativa människor i deras 
omgivningar. Det är då det kan skapas något av dessa 
gudabenådade ögonblick då en fördjupad människosyn 

tränger igenom, då en ide till ny teknik dyker upp, då nya 
planeringsstrategier initieras etc. På sikt kommer sådana 
förändringar hela mänskligheten till godo. « 

lT-ismen 
Bodil, du brukar säga att mer inte framför allt är mer. Mer är 
annorlunda, säger du. Vad då, annorlunda? 

» Bilismen är ett bra exempel. Alla kan i dag se att bilism blev 

mycket mer än summan av ett antal bilar. Bilismen blev infra
struktur, vägar, bensinstationer, verkstäder, bilar, samhälls
planering, industrier, transporter - ja, ett helt nytt sätt att 
tänka. 

Många av de föreställningar som vi har om hur man kan 

skala upp och skala ner under i övrigt oförändrade villkor är 
felaktiga. Mer blir annorlunda snarare än 'mer'. Mindre blir 
annorlunda. Långsammare, t ex långsammare inlärning, är 
annorlunda. Snabbare, t ex snabbare förändringar, är också 

annorlunda. 
IT-ismen då, vad kommer den att innebära? Den handlar ju 

inte bara om datorer, @-adresser, modem och satelliter. IT

ismen kommer att vända upp och ner på hela samhället, på 

skolan, på omsorgsverksamheten. Men hur? 
Till en del avgör vi det själva. Det är just för att jag vet det 

som jag tycker det är viktigt att hålla på med sådant som t ex 
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Isaac. IT-ismen kommer att växa runt omkring särskola och 
omsorgsverksamhet oberoende av om verksamheterna bryr sig 
om det eller ej. Man kan välja att bli en Verktygens herre. Man 
kan också välja att avstå. Det kommer att märkas vilket man 
väljer, för det finns ingenting som styr utvecklingen så 
hänsynslöst som en uppbyggd (tanke)infrastruktur. Därför är 
det främst genom förändringar just i tankemönster som man 
kan påverka framtiden. 

När jag satt i den första läroplanskommitten i början på 
I990-talet försökte jag lyfta frågan kring hur informationstek
nologin skulle komma att beröra själen i skolan. Nu är det än 
mer akut, för nu är den här. Detta manifesterar sig på olika 
sätt. Snart har 'alla' @-adress. För nu börjar det ju bli så att 

'alla andra' har @-adress ... Det påminner mig om den gång, då 
jag frågade en kinesiska om hon hade telefon hemma. På vilket 
hon svarade med ett skratt och med motfrågan: 'Varför skulle 
jag ha det? Det finns ju ändå ingen att ringa till!' 

Men när många får telefon eller @-adress eller www-adress 

(på Internet), är situationen plötsligt en annan. Telia säger att 
de skall ge möjlighet för alla svenska skolor att komma ut på 
Internet. Varje skolelev skall få en dator. Vem tänker då på de 
specialkunniga, och på hur de skall få tillgång till de nya 

möjligheterna? Kan dessa öppna oanade rymder för t ex 
kreativa krafter hos specialkunniga människor?« 

Kan den nya teknologin också bli till verktyg för den praktiska soli

dariteten? Om de specialkunniga barnen klarar sig ganska bra tack 

vare IT och om deras skolkamrater får uppleva detta - kan det då 
medverka till att fördomar och avståndstagande minskar? Det är ju 
när vi inte når fram till varandra, när vi ingenting kan göra åt en 
svår situation som misstro och fördomar växer till sig. Detta främ

lingsskap drabbar inte bara dem som utsätts för det utan också 
dem som skapar det i sitt inre. 

Tänk att vi kanske har chansen att komma nära roten till så 
mycket. Just nu. Genast. Som Benny Andersen skriver (s 74). 
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Det finns så många olika rum. Dessa fyra av Olle Gustafssons hand har olika 
storlek. Det minsta kan mycket väl vara det som har det mest kvalitativa att 
ge. Och tydligt är att alla hänge r samman . 
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På haje tid 
Det er på tide 
vandet koger 
jorden brcender 
verden venter 
da Alexander var på Ccesars alder 
var han allerede den Store 
da Ccesar var i min alder 
var han allerede fcerdig 
de spildte ikke tiden 
tiden spildte ikke dem 
de brugte tiden som en skjorte 
sov med den på 
blev begravet i den 
og her sidder jeg 
holder avis 
holder jul 
holder igen 
lader bedrifter gå min ncese forbi 
i håbl0s restance med opdagelser 
verden venter ikke 
da Mozart var fem år 
da Jesus var tolv 
da Columbus lettede anker 
da Homer 
da Rembrandt 
da Pasteur 
da Darwin 
da Dalgas 
da Vinci 
da Gama 
Damokles 
det er på h0je tid 
der er over tiden 
min hat 
minfrakke 
mine cykelspcender 
der er nu eller aldrig 

Benny Andersen, ur Den indre bowlerhat 



FRAMTID OCH HISTORIA • 75 

Historia 

Vägen från 1944 års lag om undervisning och vård av »bildbara 
sinnesslöa « till synen i Lss-lagen, lagen om stöd och service, som 

trädde i kraft I januari 1994, har inte varit vare sig konfliktfri, plan

mässig eller förutsägbar. Då, i mitten på 194o-talet, handlade det 

om att» befria folkskolan från de sinnesslöa«. Landstingen fick an
svaret. Det talades i lagtexten enbart om landstingens skyldigheter, 
dvs alls icke om barns rätt eller skolplikt. Lagen innebar för övrigt 

inga som helst åligganden om undervisning och vård av de så kalla

de icke-bildbara barnen. 
En genomgripande förändring kom med 1967 års lag som bygg

de på betänkandet »Omsorger om psykiskt utvecklingshämmade «. 
Termen »omsorg« infördes som ett nytt och vidare begrepp för 

När pingviner kommer ner under vattenytan, in i ett annat medium, blir de 
som förbytta. Borta är de kostymklädda varelserna med struttande gång. I 
stället finns det lekfulla, snabba varelser som utför fascinerande varierade 
rörelser under vattnet. Och sedan kommer de upp med fisk i munnen! 

Om det var de special kunniga som fick verktyg för att kunna byta 
medium - hur skulle de då röra sig? Och vad vore det för fisk som de ville 
leta efter? 
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verksamhetsformerna undervisning, vård, fritidsverksamhet och 

boende. Ur den nya synen växte efter hand direktiven till I977 års 

utredning om »viss omsorg om handikappade «, I985 års lag och 

I989 års handikapp utredning med dess vision om »Ett samhälle 

för alla «. 

Särskolans läroplan markerar att man skall utgå från vad ele

verna kan, inte från vad de inte kan. I den obligatoriska särskolans 

nya kursplaner från I juli I995 sägs t ex om teknik: 

» Tekniken har utvecklats ur ett behov att förenkla och berika vårt 
samspel med omgivningen. Samtidigt kan den teknik som omger oss 
i dagens samhälle upplevas som både svårbegriplig och svårhanterlig. 
Syftet med området teknik och hjälpmedel är att skapa viss 
förtrogenhet med den teknik som omger oss i vardagen. I området 
ingår även kunskap om speciella hjälpmedel som kan kompensera 
verkningarna av begåvningsnedsättningen. 

I området behandlas teknikens utveckling och dess funktion i 
samhället samt de förändringar i miljön den medfört. För att skapa 
förtrogenhet är det avgörande att eleverna praktiskt får pröva, 
observera och konstruera. 

Olika typer av praktiska arbeten där elever får laborera med 
enkla teknikbyggsatser, pröva olika tekniker och tekniska lösningar 
och hur dessa är konstruerade och hur de verkar, utgör centrala 
inslag i undervisningen. « 

Också för träningsskolan finns det mycket som för tankarna till att 
använda olika tekniska hjälpmedel. T ex för att uppnå kommuni

kation. Ur särskolans kursplan: 

»Samspel och kommunikation är nyckeln till världen och ett viktigt 
redskap i all inlärning. Att bli förstådd och att kunna förstå är en av 
de viktigaste förutsättningarna för utveckling och det ökar varje 
individs möjligheter att bearbeta erfarenheter, öka sin kunskap och 
förstå omvärlden. Att kunna samspela med sin omgivning är 
grunden för socialt liv och delaktighet. 

Samspelet förutsätter att deltagarna har ett mer eller mindre 
gemensamt språk. Samtidigt är samspel mellan människor en 
förutsättning för att kunna utveckla ett gemensamt språk. 
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Grundläggande för kommunikationen är erfarenhet av hur man i 
olika situationer tar kontakt, upprätthåller samt avslutar samspelet. 

Undervisningsområdet omfattar de grundläggande färdigheter 
som eleverna behöver för att kunna samspela och kommunicera med 
andra människor. Området behandlar dels elevernas sociala 
förmåga, dels kunskaper som rör kommunikation och språk. Med 
kommunikation menas här överföring (förmedling) av information 
mellan människor. Förmedlingen kan ske på många olika sätt 
alltifrån kommunikation 'person till person' , som kräver ett mycket 
aktivt deltagande från båda parter, till mottagande av information 
som sker via TV, böcker och liknande. Kommunikationen kan ske 
genom olika former som kroppsspråk, mimik, gester, ~ecken, bilder, 
tal eller annat symbolspråk. Flera kommunikationsformer kan 
användas parallellt, som t ex att använda bilder och tecken som stöd, 
att rita, skriva och läsa. Elever som använder annat språk än svenska 
som vardagligt språk i hemmet kan få stimulans att utveckla även 
detta liksom att lära svenska som andra språk. « 

Det finns alltså en ny Lss-Iag, ny skollag och nya läroplaner. En 

överflyttning av huvudmannaskap för omsorgsverksamheten från 

landsting till kommun pågår. Det är med andra ord mycket som har 
hänt sedan den gången för 50 år sedan, då landstingen skulle befria 
folkskolan från de sinnesslöa. Men verktygen har inte kunnat än

dras särskilt mycket förrän nu. 

År 1944 hade själva föreställningen om ett frihets- och trygg

hetssystem som Isaac för förståndshandikappade människor inte 
varit möjlig. Omöjligheten ligger inte främst i att t ex Isaac-tekno
login skulle varit ren science fiction utan i att det var en (medvetet 

och omedvetet) förbjuden tanke att människor med förståndshan

dikapp skulle ha rätt och möjlighet att röra sig fritt i samhället, ar

beta, tjäna pengar, gå och handla etc. Nu, 1995, finns det andra 
förbjudna tankar. Dels de framtida, som vi ännu inte kan föreställa 
oss. Dels de gamla som vi tar avstånd från. 

Låt oss för jämförelsens skull studera kola-experimentet på 

Vipeholm på 1950-talet, ett av de mer oskyldiga men ändå nog så 
avslöjande uttrycken för gamla förhållningssätt. Under vetenskap
lig ledning gav man specialkunniga människor »gottis « - för att se 
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efter hur det gick med deras tänder. Projektet angreps efter hand 

häftigt i pressen. I dag vore det omöjligt, och det fyller därför inget 
syfte att väcka till liv den gamla diskussionen. Vi vill däremot 
genom utdrag ur en vetenskaplig tidskrift, Odontologisk tidskrift 

1952 s 338-345, konkret och okommenterat belysa hur man tänk
te och uttryckte sig och handlade för 40 år sedan (s 79) . 

Bilder ur en enskild människas liv 
Kolaexperimentet stämmer till eftertanke. Det gör också inblickar i 
dåtidens personalbemanning. Berättat aven skötare: »Vi var 2 skö
tare på 3 7 patienter, så då förstår du att det inte kunde bli mycket 
till pedagogik eller omsorg. « 

Hur det egentligen var kan vi nog inte föreställa oss. Man kan 

liksom inte se helheten för alla småexempel, t ex det att patienter 
inte kallades vid förnamn. Efternamnet blev förnamn och födelse
orten efternamn, t ex Persson Frostviken, Nilsson Harrie eller Gyl
lin Hjo. 

Starkast intryck och störst helhetsvärde ligger i enskilda män

niskors berättelser, t ex Åke Johanssons i Akes bok (se Referenser 
s 141). Stig Nilsson, en av huvudpersonerna i denna bok, kan var
ken tala eller skriva eller läsa. Men genom bilder kan han berätta 
för oss om sitt liv (s 80). 

Eftersläpning 
Nu är det 1995. Omvälvande har historien varit. Till den som tyck
er att det har gått fort, kan vi bara säga: det kommer att gå mycket, 
mycket fortare. Och fortare är annorlunda. 

Till problemen med snabbheten hör att den tillämpade kulturen 
inte ändrar sig lika snabbt som den ideologiska kulturen. Det är 
som om tillämpningen ligger ett hack efter. Före 1944 var special
kunniga undangömda. När man så år 1944 började ta hand om 
»bildbara sinnesslöa « på institutioner, var detta förvisso ett fram-
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ODONTOLOGISK TIDSKRIFT 
GRUNDAD 1893 

SAMMANFATINING AV VIPEHOLMS, 
UNDERSÖKNINGARNAS HITTILLS, 

VARANDE RESULTAT') 
Av 

Bengt Gustafsson 

Kungl. Ma.j :t ha.r uppdragit At medicinalstyrelsen att i sa.mrAd med 
tandläkarinstit.utets lära.uåd verkstäUa allsidig utredning rörande de 
å.tgärder, 80m bord.e vidtagas för a.tt minska de vanligast förekommande 
tandsjukdomarnas utbredning i landet. Med anledning a.v detta upp
drag startades med anlitande av ett flerta.l sakkunniga. ett omIattande 
utredningsarbete över hur uppdraget lämpligen borde genomföras. 
Redan tidig .. e h .. redogjorts för hur detta komIilitte..rbete efterhand 
förde fram till ett deJinitivt beslut om att starta en Undersökning pA 
Vipehohns sjukhus i Land över kostens re1&tion till tandstatus. Dess& 
undersökningar har därefter kommit att omfatta. icke blott de egent
liga kostundersökningarna. utan ocksA. en rad andra. problem rörande 
sa.mbandet mella.n kosten och ta.ndkMies, vilka. aktua.liserades under 

arbetets gAng. ..... ~ "'0 .. ",.""" •. c.- _ ~ 
Central ledning i 

FörsöksstatJonens verksamhet är underställd medicinalstyrelsen ~ 
ärenden i detta hänseende handläggas av tandvård.sb~n._Verk.<. 

Sedan 1948 finn .. för förvaltningen av donationsmedel frl.n Säck~~:
och chokladindustrierna en nämnd, nä.mnden för teknisk vetenskaplig 
forskning rörande karies. som för de nu redovisade försöksperioderna. 
haft neda.nst1ende sammansä.ttning: 
. För medicinalstyrelsen: generaldirektören J. A. Hö.nm (ordf.), me
dicinalrådet A. B. MAUNSBAcn; för medicinalstyrelsens vetenska.pliga 
räd: professorn G. THoURtN, professor G. WESTIN; för Svenska Socker
fabriks .AB och Svenska choklad- och konfektyrlabrika.ntföreningen 
u. p. a.: professorn G. BLIX. professorn N. O. ABDON; för försökssta.· 
tionen: docenten B. GUSTUSSOR (sekr.). 

För dessa. studier har nu Vipeholms sjukhus fö.r intellektuellt utveck
lingshämmade och svArskötta patienter valts. Efter en preliminär 
registrering av tandstatus bedömdes hågan om patienterna voro lämp
liga för en undersökning av detta slag ur sAväl odontologiska. som medio 
oinska. synpunkt.er . Ta.ndstatus har därefter registrerats minst en gäng 
årligen, i grupper med hög karlesaktivitet med tätare intervaller. Av 
sjukhusets c:a l 000 patienter har 2/3 deltagit i undersökninga.rna. 
Dess& h& pågAtt i 6% Ar sedan 19.15, av vilka det första året utgjort 
en förberedelse· och inställningsperiod. Ji?e.r.,.J.ll _~n_--= 

Patienterna erhöllo en till art och mängd gemensam fullvärdig grund. 
ko,t, vilken innehöll sA litet som möjligt av vid beredningen tillsatt 
ra.(finerat socker. Kosten var emellertid ej .soekerf.ru pl grund av det i 
födoämnena naturligt förekommande sockret. Förbud mot förtäring 
av varje slag mellan mA.ltidema hade införts utom i vissa. grupper. där 
patienterna. fingo en pA ekilda. nivå.er ' maximerad tillförsel av klibbiga 
sötsaker och tillAtelse a.tt förtära. dessa. menan mlltiderna. I andra. 
grupper gavs en mä.ngd raffinerat socker till mlltiderna. som var unge
fär dubbelt sA. stor som 8vensk genomsnittligt total förbrukning. Soc
kerhaJtigt bröd u!;!jorde tilläggen i vissa grupper, och vissa pa.tienter 
erhöllo endast grundk06ten jämte fett som kaloriutfy._lln_ ad_. __ _ 

De erbjudna. sötsaksmängderna har i tvA grupper varit ma.ximerade 
uppAt till 22 och 24 kola resp. toffee, men den verkliga konsumtionen 
har blivit lägre, eftersom pl,I.tientema. själva. har fAit avgöra om de skulle 
förtä.ra. sötsakerna eller ioke. Inom två andra. grupper med chokla.d och 
toffee ha.r den högsta. tillA.tna konsumtionen satts lägre vid resp. 65 
gram choklad och 8 ,t. toffee per patient och dag. -- ~~ Undersökninga..mas viktigaste resultat är, att det nu är klarlagt, att 
en ökning a.v sockertilliörse1n under vissa. fastställda förhAllanden (soc
ker i klibbig form, mellaomllsförtäring) hos människa. medför en säker 
ökning av k.riesaktiviteten. Detta resultat gör det sannolikt, att sock· 
ret varit en väsentlig kariesIramkalla.-nde faktor även vid de indirekta. 
kariesundersökningar , a.v vilka. ej entydiga slutsatser med säkerhet 
kwmat draga.s beträffa.nde socker och ta.ndkarles. Härigenom stärkes 
också. bärkra.ften av de biokemiska och bakteriologiska undersökningar 
Mmt djurförsök. som beröra sockrets ka.riogena effekt. 
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Stig Nilsson , född 1952 

till vänster: 
Vipeholm, MB3 (barn) , Lund. 
Avdelning 64, Intensiven, 1969. 
Särskolan, Östra Torn. 
Gruppboende, Vallkärra, 1993. 
ovan: 
Tryckolera, Klostergården , 1987. 

Bilddokumentation med hjälp 
av fickdatorn Isaac. 
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steg. Men ideologin att gömma undan levde kvar - det var bara det 

att gömställena nu hade flyttat in på institutionerna. 

Under 1970-, 80- och 90-talen har vi fått gruppboenden, dag

center och efter hand egna boenden för självständighet och själv
förverkligande. Epoken med vård och ta-hand-om har ideologiskt 
övergått i en ny fas präglad främst av respekt och vilja till stöd. 

Mycket fint har skett, och många driver på utifrån de materiella 

förutsättningar som specialkunniga människor har rätt till. 

Svårare är det med det immateriella. På samma sätt som det på 
1940-talet var svårt att bli av med undangömmandets filosofi är nu 
vårdtänkandet djupt rotat. Inte bara genom att det finns i många 

enskilda människors historia och yrkesstolthet utan också genom 

att det fortfarande konsolideras av utbildning och administration. 

Personal i omsorgen får i dag en utbildning betitlad »omvårdnads
programmet« med stark slagsida åt just vård, mycket lite konst (ett 

fåtal veckotimmar färg och form och drama), ingen specialpedago

gik och ingen teknik. Tjänstebeteckningen blir sedan »vårdare « 

eller »vårdarinnor «. 

Eftersläpningen skapar bland annat en polarisering inuti perso
nalen. Det finns de som tycker att specialkunniga människor fått 

det för bra, medan andra menar att det egentligen inte hänt så 

mycket med det viktigaste - detta att bli sedd som individ. Några 

citat från människor som vi kommit i kontakt med inuti Isaac-pro
jektet: 

»De utvecklingsstörda har det ju på många sätt bättre än andra. De 
har lättare att få hjälp. Många normalbegåvade skulle t ex behöva få 
sjukgymnastik men får ingen. De utvecklingsstörda får allt. 
Samhället tar bättre hand om utvecklingsstörda än om gamla. Vi har 
hög personaltäthet. Det har man ingen annanstans inom vården.« 

»Förr skulle de vara kammade inför ronden. Nu skall det vara IKEA

fint i grupp bostaden. Men individerna syns nästan lika lite nu som 
då. « 
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Kapitlets nyckelord och tankebudskap 
Tidigare har det inte funnits så många verktyg för 
inlärning, begåvningsstöd och begåvningskompensation. 
Men nu kommer de. 

Läroplan och Lss-Iag behöver dessa verktyg för att kunna 
förverkligas. 

Det viktigaste är inte teknologierna i sig utan hur vi 
kommer att leva med dem. 

Mer är annorlunda. Bilismen blev inte bara bilar. IT-ismen 
blir inte bara informationsteknologi utan ett nytt sätt att 

lära, tänka och leva. 

Kola-projektet var ett barn av sin tid, Isaac-projektet är ett 
barn av vår tid. 

Den tillämpade kulturen släpar efter den ideologiska. 

Vårdtänkandet är fortfarande djupt rotat i den praktiska 

omsorgsverksamheten. 



Det särskilda 
och det allmänna 

Låt oss än en gång börja med ett samtal. Ruth, när du talar om 
att det särskilda alltid kommer det allmänna tillgodo, vad menar 
du då? 

»Inom skolan är det barn med särskilda behov som tillsam

mans med kreativ skolpersonal tvingat fram en fördjupad 
människosyn, nya pedagogiska infallsvinklar och nya typer av 
hjälpmedel. Detta har bidragit till att utveckla alla jordens 
skolsystem. Inom sjukvården finner vi också otaliga exempel 
på hur intresset för det särskilda undan för undan kommit 

också det allmänna till godo. Speciellt tydligt blir det nu när så 
många blir så gamla. Nästan alla hör under någon del av livet 
till gruppen synsvaga, dvs de behöver förr eller senare 
glasögon. Och nästan alla blir någon gång i livet så rörelse

hindrade att de har nytta av att vi tagit bort trösklarna. Kanske 
blir det på samma sätt med bildkommunikationskunnandet? 
Det som nu utvecklas bland annat med hjälp av Isaac kommer 
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kanske att bli ovärderligt också för gamla människor som 
tappat det talade språket. 

I ett längre perspektiv är det självklart att vi inte har råd att 
vara utan kunskap om de specialkunniga. För ur de världar 
som vi inte vet något om kan vi nå nya kunskaper som blir 
viktiga för många fler. 

Det är också viktigt för själva kulturen att man får verktyg 

så att man kan förhindra utsortering av människor. Detta blir 
en vinst för alla genom att det ändrar kulturklimatet. « 

En del nöjer sig inte 
med lag och ordning -

de vill också ha lag och 
rangordning. 

Stig Johansson, 

ur Delade meningar 
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Gemenskap - kulturens kärna 

Ruth, vårt samarbete har ju mycket handlat om att värna det 

unika men att inte märka ut människor, inte särskilja dem, inte 
göra dem annorlunda. Du brukar säga att kulturens kärna är 
gemenskap. Och att okultur är att stöta ut, att ställa utanför? 

»Kultur är egentligen en inspiration till samhällsförändring. 

Överallt, på alla arbetsplatser där människor är tillsammans, 

skapar vi kultur. Gemenskap ger något kvalitativt till alla som 
är inne i den. Man får upplevelser. Man får speglingar, man får 

kunskaper och insikter. Naturligtvis kan en gemenskap också 

innebära svåra och tunga stunder. Men även i de stunderna 

ligger något kvalitativt. 

I en ickevald ensamhet sker inga möten. I en utstötning har 

den utstötte blivit värderad negativt vilket också färgar av sig 
på självbilden. Den blir till sist sådan att en människa inte 
tycker att hon är värd något. « 

Ja, det händer ju till och med att man får höra detta tydligt utsagt. 
Låt oss citera några specialkunniga ungdomar i Lund: 

» Jag vet att jag själv är så 'n, men jag tycker ändå de är äckliga. Jag 
vill inte vara tillsammans med dem på sta'n .« 

» Tänk att jag aldrig förr dansat med en riktig människa. « (Sagt aven 
2o-årig pojke sedan han dansat med en kvinnlig handledare.) 

Ruth, du har ett eget historiskt perspektiv på hur man kan arbeta 
konstruktivt med och för specialkunniga barn? 

»Ja, det började i mitten av 1950-talet. Då råkade jag aven 

slump få se specialkunniga barn som liksom bara satt i stora, 

stora rum. Kring dem rådde påvra förhållanden. Jag blev 
sömnlös av att barn kunde få sitta så i en tid då alla andra i det 
här landet fick det bättre. Jag funderade över varför man 
glömde bort de här barnen. Till slut gick jag till skolchefen och 
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Isaac har nu börjat skolan tillsammans med Tobias. De första stapplande 
stegen har tagits vårterminen 1995. Vibe Björfors, Tobias lärare, tänker 
använda bildkommunikationsmedlet Isaac bland annat för att föra Tobias 
närmare hans innersta dröm: att kunna läsa! 

ifrågasatte om det kunde vara riktigt att vissa barn skulle ha 
det så där. 'Så klart de inte skall', sa han. 'Men du får väl göra 
något åt det, då!' 

För min del ledde detta till att jag började fundera över 
fördelar och nackdelar med olika grader av integration. Det 
var då jag kom underfund med att det saknades verktyg. Både 
föt att komma åt en kunskap om alla barn. Och för att 
åstadkomma den praktiska integrationen. Det saknades 
redskap för att varje barn verkligen skulle uppleva att det var 
någon. 

Efter hand fick jag möjlighet att bygga och inreda och 
utrusta och leda en skola med inriktning på att alla barn skulle 
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bli aktiva och skapande. Vi försökte samtidigt ge alla våra 

grundskolebarn sakliga kunskaper om olika handikapp. 
Många blev fascinerade av att tillhöra en generation som kan 
komma att underlätta gemenskapen mellan mycket olika barn. 

En av de vackraste ordkombinationer jag vet kom till 

genom en felsägning. På fredagseftermiddagarna brukade vi 

säga till varje barn vi mötte på skolan: 'Trevlig helg!' Så 
började barnen säga: 'Tack detsamma'. Men en gång var det 
någon som sa: 'Tack tillsammans'. 

Vad händer om man tar vara på specialkunnandet? Jo, det 

blir mycket 'tack tillsammans'. Till vår skola kom t ex en grabb 

som hela tiden hade taggarna ut och som försökte sabotera för 
andra. Men han hade en underbar talang - han kunde teckna 
och måla som få. En eftermiddag frågade pojkarna i hans klass 

om de fick samla ihop Stellan s alla alster och ordna en 

utställning mitt i skolan. På morgonen efter möttes Stellan av 
skylten: »Stellan ställer ut " . Häpen kunde han beskåda 
utställningen med sina bilder. Och hans kamrater åstadkom 

precis det de ville: genom att låta Stellan visa det han var bra 

på, ändrades hans självbild och han började vara med i 
gemenskapen. De skapade kultur. Motsatsen - att stöta ut, 
göra ensam - är okultur. En nioårig pojke skrev: 'Den som är 
ensam, isolerad från andra, upplever sig inte ha en självklar 

plats utan sätter sig där det råkar bli ledigt.' Ja, så hade han 
haft det. 

Materiellt har det varit möjligt att omsätta en del av det vi 
lärt oss via specialkunniga elever. För deras och vår egen skull. 
Men vi har inte alltid för den skull tagit med dem i vår 

gemenskap. De yttre villkoren har ändrats, men hur är det med 

de inre? Hur kan det vara så att det är nästan omöjligt att få 
någon att gå på bio med en specialkunnig medmänniska utan 
betalning? Har vi inte ens en vision av ökade möjligheter till 
gemenskap? « 
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Bodil, du har ibland uttryckt vissa farhågor? 

» Ja, det har jag, men jag vill egentligen inte kännas vid dem. 
Men så här har jag sagt (och så här tänker jag ibland): 

Nu håller vi på att med hjälp av Isaac och dess efterföljare 
ge människor som saknar det talade språket möjlighet att 
berätta med bilder. En flicka skulle med hjälp av bildserien på 

nästa sida (läs bilderna från vänster till höger) kunna berätta: 

• att hon har börjat arbeta på en restaurang 
• att det är hon som bakade bullar i dag 
• att kocken ser ut så här 

• att det var detta hon åt till lunch 

• att hon köpt en ny lampa till sitt rum på gruppboendet 
• att hennes kontaktperson ser ut så här 
• att det roligaste ändå är att gå och simma 
• att personalen alltid skall »apa till sig«! 

Tänk vilken skillnad jämfört med att inte alls kunna berätta 
något? Men ändå - om det då inte finns någon som vill se ens 
bilder? Om Isaac avslöjar att det inte var bristen på språk som 

var problemet utan att det var att hennes omgivning egentligen 

inte alls vill vara med henne? Vad skall hon då med kommun i
kationshjälpmedel till? 

Och om man, när man lärt sig telefonera med hjälp av 
Isaac, bara möts av 'Ringer du nu igen? Har jag inte sagt att du 

inte får ringa så ofta?' Har då Isaac bara blivit till en avslöjare 

av att ingen vill vara med en? 
Ändå tror jag förstås inte att det ovanstående skulle kunna 

dominera. Människan kan bättre än så. Människan har något 
okuvligt i sig - hon är faktiskt så gjord att hon inte ger upp. I 

vårt inre råder det alltid (även om vi verbalt uttrycker pessi

mistiska åsikter) pessimistförbud. Inte säger t ex en icke sim
kunnig människa, som har råkat hamna på djupt vatten, att 
'jag kan inte simma, det är lika bra jag sjunker.' Tvärtom, hon 
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Måndagen den 17 januari 1994. 
Bilddokumentation med hjälp av frckdatorn Isaac. 
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plaskar på så gott hon kan, kanske mer ju mindre simkunnig 
hon är. Kanske går det, kanske inte. Men det är inte mänskligt 

att ge upp. Det är mot vår konstruktion. Ändå går vi ibland 
vilse, individuellt, i grupp, ja, i hela kulturen. Då kan vi behöva 
påverka varandra, både med nedanstående bild och med citatet 
under. « 

»Optimismen är till sitt väsen inte en åsikt om den aktuella situationen 
utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar, en kraft att 
bära bakslag, en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till 
pessimisten utan tar den i anspråk fär hoppet. « 

Dietrich Bonhoeffer, ur Motstånd och underkastelse 

Revir och rädsla 
Mycket handlar kanske om revir och rädsla. Kanske för det där 

som du kallar för Stora Allfaran, Bodil! 

»J a, det finns ett o-ord eller snarare ett o-uttryck som jag 
tycker sällsynt illa om, nämligen 'hur skulle det gå om alla 
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gjorde så?!' Det är ett riktigt skamgrepp som rycker undan 

grogrunden för spirande mänskliga ideer och initiativ. Som gör 

oss rädda och bevakande. 
För det är klart att det är så att multiplikationer av det 

unika skulle ge oönskade effekter; ja, det bleve inte ens bra om 

alla gjorde som Stenmark eller kungen eller för den delen om 

alla gjorde precis som Medelsvensson, varken mer eller 

mindre. 
Men så långt har man ju aldrig tänkt bland alla dem som 

kväser de ovanliga människorna med sitt 'hur skulle det gå om 

alla gjorde så?!' De har däremot hittat en allt som oftast 

svårgenomskådad metod att kväsa och att kväva det speci

fika, det unika, den myllrande mångfalden. Många av oss 
vuxna utsätts för den på allehanda subtila sätt. Men än värre 

är att Stora Allfaran här och där blir till en av normerna på 

skolor och institutioner. Man får lära sig att inte göra något 

som inte skulle vara OK om alla andra samtidigt gjorde precis 

likadant! 
Jag tror det är bra att benämna den företeelsen, och jag 

kallar den alltså Stora Allfaran. Ibland kan troll tappa sin 

skräckinjagande förmåga bara genom att de ges namn. 

Skratten kan komma närmare, gravallvaret kan minska och 

adrenalinet likaså. För nog är Stora Allfaran bara ett 
tanketroll? Inte är det allfarligt om en unik människa, 

allrahelst en specialkunnig människa, får utveckla det unika 

hos sig? Eftersom hon är unik kan ju inte så många fler göra 

efter. « 

EXEMPEL 

På Bah finns det en särskild eld dans som avslutar vissa ceremonier. 
För att kunna dansa den måste man vara utrustad med vissa fysiska 
gåvor. Vartenda litet nyfött barn på Bali beskådas aven förundrad 
omgivning som undrar: »Kommer han att kunna dansa elddansen? 
Kommer hon att kunna dansa svandanserna? « Och man ställer 
många andra positiva frågor som letar efter det unika i den nya lilla 
människan. Inte är de rädda för att det unika hos människan skulle 
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leda till Stora Allfaran. De vet ju att det unika är just unikt. Så här 
unika kan balinesiska barn se ut när de kommit upp i skolåldern. 

Svenska barn är förstås lika unika som de på Bali. En av alla oss 

som varit barn i Sverige, Tage Danielsson, uttryckte på sitt säregna 

sätt det unika hos varje individ på följande sätt: 

» Om jag tänkte som fan, 
kanske tänkte hela dan 
på mitt liv, och så fann 
nån sorts mening som var sann, 
ja, då får jag inte glömma en förbannat viktig grej: 
att då gäller denna sanning bara mej. « 

Tage Danielsson, ur Samlade dikter I967- I 967 

Vi avslutar vårt försök att visa hur man kan känna igen Stora All
faran genom att ge ett exempel från vuxenvärlden: 

EXEMP EL 

I en gruppbostad tyckte en man i personalen att allt var så 
ostrukturerat, att både personalen och de specialkunniga mådde illa 
av det. Detta ville han råda bot på genom regler och rutiner vad 
gällde städning, mat m m. Han fick ögonen på en äldre man som med 
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god aptit åt allt som ställdes fram på bordet. Mannen var visserligen 
inte det minsta överviktig, men »han kunde ju bli«, så det gällde att 

ligga steget före. Det fanns ju också en klar risk att andra i gruppen 
skulle ta över detta beteende (Stora Allfaran), och därför infördes 
»entallriksregeln «. 

Denna regel innebar att ingen fick äta mer än en tallrik mat under 
en måltid. Den äldre mannen protesterade vilt, eftersom ingen hade 
diskuterat med honom eller hans kamrater om regelns införande. Nu 
tillkallades kurator som mycket pedagogiskt förklarade för mannen 
att det var för hans eget bästa, och eftersom han inte själv förstod det 
så fick andra göra det åt honom. Han verkade inte alltför imponerad 
av kuratorns argument utan började fundera kring olika strategier 
för hur entallriksregeln skulle kunna kringgås. 

Efter det att kuratorn lämnat bostaden skulle man inta den första 
måltiden med den nya regeln. Den äldre mannen väntade på sin tur, 
och så började han ösa upp ett berg av ris och uppe på bergets topp 
fyllde han på med mängder av korv stroganoff. Personalen satt tyst 
och bara gapade medan stroganoffen rann som lava utefter risbergets 
sidor. Mannen log och började äta med den goda aptit som åtföljer 
ett rent samvete. Personalen tittade bekymrat på varandra och 
verkade undra om det skulle gå att begära »time out« för att lägga in 
en mini personalkonferens under måltiden. Hur skulle man bemöta 
denna respektlöshet? Mannen var nu klar med sin pyramidala måltid. 
Han log mot kamraterna vid bordet och gick i sakta mak till sitt rum 
för att sova på maten. 

Nu utbröt en febril aktivitet i personalgruppen. Något oerhört 
hade skett. EntalIriksregelns egentliga mening hade desavouerats 
första gången den tillämpades. Den som gjort det hade dessutom haft 
fräckheten att utföra brottet med ett leende. Någon föreslog att 
entallriksregeln skulle kompletteras med en höjdregel, men de flesta 
insåg att den skulle bli svår att kontrollera så den föll omedelbart. 
Även olika volymregler förkastades snabbt, eftersom det visade sig 
att de flesta i personalgruppen hade rätt så svårt med den typen av 
matematik. 

Trots att det verkligen gjorde ont hos många segrade den gamle 
mannen, och entallriksregeln återkom aldrig mer. Däremot upphörde 
aldrig kampen för införande av andra komplicerade regelverk vilket 
innebar att personalen fick lägga mycket arbete på att kontrollera 
reglernas efterlevnad i stället för att ge råd och stöd till de special
kunniga. 
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Det personliga och det generella 
Ruth, tillsammans har vi diskuterat kring integritet för 
specialkunniga. Hur »integritet« inte skall värnas som en 
anonym egenskap - den sortens värnande blir i stället ofta ett 

hinder för personligheten att utvecklas. Nej, den identitet som 
skall få växa fram är den personliga. Den integritet som skall 
värnas är den personliga. Hur börjar egentligen allt detta? 

» Det som formar den personliga barndomen är människorna 

omkring det lilla barnet. Ju yngre en människa är, desto färre 
har hon runt omkring sig. Hur omgivningen löser sina 
vardagsproblem, hur man visar sin glädje och sorg, blir det lilla 
barnets första upplevelsekunskap. Det är detta som formar 

hennes jag. 

Sedan finns det också en generell barndom som formas av 
kulturen, främst via dagis, skola och eventuella institutioner. 
När man formar detta generella måste man knyta an till det 

Peter Tillberg: »Blir du lönsam, lille vän?« 
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personliga i barnet. Om man inte klarar det, finns det stor risk 
för att barnet upplever hela skolan som något likgiltigt. 

Det individuella i den ursprungliga personliga barndomen 
följer sedan människan inte bara under hennes skolår utan 
också i hennes vuxenliv i t ex omsorgsverksamheten. Också 
där är det det särskilda hos individen (in/divid, not to divide, 
går inte att dela) som behöver göras synligt. Varje likhet med 

rätlinjigheten i bilden på föregående sida måste därför 
undvikas. 

Vad händer med en människa som får uppleva att hans 
personlighet är ointressant, dvs att han är utbytbar? Jo, han 
struntar i sin omgivning, förstås, och han börjar se den som 
utbytbar. En av de allra allvarligaste konsekvenserna av detta, 
en konsekvens som vi ser i dag, är våldet. Om man upplever att 
människorna runt omkring en är utbytbara spelar det ju ingen 
roll hur många som skadas eller dödas. 

Farliga knivar 
i flera fickor 
"UJ?gdomarna är själva rädda" 

Både det personliga och det generella kan få större genomslag 

hos specialkunniga människor än hos andra. De har inre rum 
som är mer svårtillgängliga och svårare att påverka. Samtidigt 
tenderar institutioner och skolor att premiera yttre beteende 
och det generella framför det individuella. Egentligen är det 

märkligt att det kollektiva tar makten så snart man inte aktivt 
bejakar det individuella. Mycket av det» boende« jag 
exempelvis sett är inget hem utan just ett boende. 

Omsorgspersonal vet mycket väl vad som händer med en 
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människa som inte blir sedd. Låt mig återge några citat hur 

man svarat mig på dubbelfrågan 'Vad händer med en människa 
som inte blir sedd? Vad händer med en människa som blir 
sedd?'. 

Det är svårt att veta om de svarande talar om sig själva eller 
om specialkunniga människor när de svarar: 

'Blir stum, går in i sig själv, försvinner.' 
, Att inte vara någon för någon är nog det värsta.' 
'Man skulle inte vara värd ett ruttet lingon. Man skulle ge 

upp, försvinna för sig.' 
'Det blir ingen glad människa, hon drar sig undan och blir 

passiv.' 
'Det är förfärligt att inte bli sedd. Bildligt talat försvinner 

man. Resultatet kan bli våld eller självmord.' 
'Självförtroendet raderas ut. Hur skall jag veta vem jag är?' 
'Då går man undan, ingen bryr sig, man kan vara vid liv 

men inte leva.' 
'Den krymper och försvinner. Får man inget utifrån blir 

man kontaktlös - en knuten boll.' 
'Deprimerad, olycklig, sjuk, likgiltig.' 
'Tappar självförtroendet, hon är inte berörd, har inte en 

vän. Hon blir deprimerad, aggressiv, uppgiven. Självmords
risk.' 

'Hon blir sjuk.' 
'En människa som blir sedd blir mer fylld av energi.' 
'Man växer, om man blir sedd. Det är svårt att utvecklas 

inom olika områden om man inte är synlig. Man är ju ingen då.' 
'Det är individuellt, det beror på hur man kan se sig själv 

och om man kanske inte alltid behöver vara sedd. Men man 
kan bli destruktiv, inåt och utåt, av att inte vara sedd. « 

Men Ruth, hur skall man då göra? 

»Våra viktigaste personliga verktyg är ögonen, rösten, gesten. 
Sin självbild får en människa främst från reflexerna i den spegel 
som består av andra människors ögon, röst och gester. Det 
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Den spegelbild man får av sig själv genom att titta en annan människa i 
ögonen tar färg och form också av denna andra människa. Alla påverkar vi 
varandras självbilder. Mer genom hur vi tittar på varandra, lyssnar på 
varandra, använder rösten än genom själva orden vi säger. 

gäller att använda de kanaler som är tillgängliga. Man kan 
besjäla en annan människa. Man kan också bestjäla henne på 

hennes självbild. 

Jag tror man måste arbeta mycket med självbilder och 
målbilder. Bådadera är individuella. Många av de unga, som i 
dag far illa, skulle kunna räddas om bara någon hjälpte dem att 
hitta vettiga målbilder så att de får något som de kan 
kanalisera sin energi till. 

Låt oss följa Kalle, ett specialkunnigt litet barn! När Kalle 
börjar på dagis kan det bli problem för honom att vara en 
bland de andra barnen eller en tillsammans med dem. Blir 
svårigheterna för Kalle så stora, att de också blir till svårigheter 

för personalen, är risken överhängande att någon i personalen 
börjar titta på Kalle som annorlunda. Detta att bli betraktad 
som annorlunda och utanför är något helt annat än att 
betraktas som unik och enastående. Snart kan också andra i 

personalen börja se på Kalle som annorlunda. Och ordet 
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annorlunda behöver inte ens uttalas för att barnen skall förstå 
att de vuxna tittar på Kalle på ett visst sätt. »Själva « kan de då 
också hitta kriterier på att Kalle är annorlunda. I vårt primitiva 
behov att förenkla och klassificera kan vi begå grova 
övergrepp på barn genom att sätta etiketter på dem. Om Kalle 

förvägras rätten att vara unik och stämplas som annorlunda 
kommer hans självbild att förvrängas. Han får ingen möjlighet 
att bygga upp en positiv självbild. 

Han riskerar att utveckla 

• aggressivitet 
• destruktivitet 
• misstro 
• apati 

snarare än 

• tillförsikt 
• positivt tänkande 
• positivt handlande. 

Även hans målbilder blir då huvudsakligen negativa. 

Det finns undersökningar som visar att barns självuppfattning 
i förskoleåldern förutsäger deras framtida skolgång bättre än 

vad deras IQ gör. Självuppfattningen bekräftas hela tiden 

genom andras uppfattningar, och till slut danas hela 
personligheten som en självuppfyllande profetia. Det är 
barnets totala erfarenhetssituation som skapar deras 

självuppfattning. Mönstret kan brytas endast genom att nya 

människor eller nya situationer kommer in. 
Om Kalle är en kreativ, skapande människa kan det hända 

att han på egen hand kan skapa sig en hygglig självbild i ett 
inre rum. Till detta kan han gå när det yttre blir för svårt. J u 

bättre Kalle börjar orka med det yttre rummet, desto mindre 

tid ägnar han åt vistelse i det inre. Jag känner några av vårt 
lands förnämsta konstnärer. De har berättat för mig att de 
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under sin skoltid betraktades som annorlunda av både 

skolpersonal och skolkamrater. De kände sig fel, men de 

klarade av situationen genom att ha ett inre rum att gå till. Ett 
rum att vila i, ett rum att hämta kraft ur, ett rum att bygga 
positiva mål bilder i. Deras erfarenheter, som inte tillerkändes 

något värde i det yttre rummet, varken av andra eller av dem 

själva, kunde i det inre rummet få växa till något som ledde 
vidare. 

Den tidiga kränkningen av Kalle och av hans rätt att vara 
unik innebär att han som barn och senare även som vuxen på 

något sätt måste hantera ett i grunden bräckligt självförtroen

de. Han visar sällan upp sina ursprungliga känslor av 

• hjälplöshet 
• beroende 
• avvisande. 

De har undergått en psykisk förändring och resulterat i ett 
mönster av 

• egen kontroll 

• vrede mot motståndare 

• självständighet. 

Kalle kan bli en människa som blir besatt av att få makt och stå 

i händelsernas centrum. Han kommer förmodligen att under 

hela sitt liv hålla på med att straffa sig själv för att han är fel, 
fel, fel. 

Det är en speciell, indirekt form av utstötning och 
ensamgörande att inte se till att människor med särskilda 
behov får tillgång till sådana tekniska hjälpmedel (mekaniska, 
optiska, elektroniska etc) som kan öka deras kommunikations
möjligheter och göra dem delaktiga aven gemenskap. Sådana 
fördomar tvingar fram en situation där handikappet tar 
onödigt stor plats. Strävan måste vara att göra det till en 
tolererad bieffekt. « 
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Kapitlets nyckelord och tankebudskap 

Att ses som unik och enastående är något helt annat än att 
betraktas som annorlunda och utanför. 

Det särskilda kommer förr eller senare det allmänna 
tillgodo. 

En människa styrs av sin självbild och sin målbild. 
Bådadera tar färg av omgivningen. 

Självbilden är mer avgörande än IQ för framgång i 

skolarbetet. 

Den generella barndomen på dagis och i skola måste 
försöka knyta an till den personliga. Annars blir alltihop 

likgiltigt. 

Stora Allfaran är nog inte så farlig. Det unika går inte att 
mångfaldiga. 

Ingen människa är utbytbar. Då människor upplever sig 

själv eller omgivningen som utbytbar, blir kulturen farlig. 

Det är den personliga integriteten, inte den anonyma, som 

skall värnas. 

Det är en indirekt form av utstötning att inte se till att en 
människa får de hjälpmedel hon behöver. 

Det blir mycket »tack tillsammans « om man tillvaratar 
specialkunniga människors förmågor och önskningar. 



Tel<nil< som befriar 

»Många gånger har jag sagt att Stig Nilsson nog är Sveriges mest 
tränade specialkunnige. Är man så handikappad som han, kan man 
nog inte komma längre, har jag sagt. Nu när jag träffade honom fick 
jag se att han kommit mycket, mycket längre. Över huvud taget hade 
jag inte kunnat tänka mig att de specialkunniga på Tryckolera skulle 
ha nått så långt i sin personliga utveckling och stolthet. « 

Inga Richard-Olsson, föreståndare i omsorgsverksamhet 

Det finns många uttryck kring förhållandet människa - teknik som 
lätt för tanken fel. »Den mänskliga faktorn« är ett klassiskt sådant 
- tänk att människan kunde komma på iden att i en värld som hon 
indelat i faktorer (ekonomiska, tekniska, sociala etc) införa sig själv 

som faktor! Dessutom som en faktor som alltid är negativ. 

Det påstås vara den mänskliga faktorn som gör att vi kör av 
vägen. Det är konstigt att aldrig någon säger att det är den mänskli
ga faktorn som varje dygn 

• ger jorden tusentals fan tastiska människobarn 

• medför att miljarder människor vägrar ge upp 

• leder till att kärleksfulla handlingar görs, intelligenta tankar 
tänks, modiga bragder utförs, bra ideer kläcks. 

Det finns tankefällor som verbaliseras i nya uttryck som t ex 

»omänsklig teknik« och » MMI, Man Machine Interaction «. Men 

teknik är aldrig vare sig mänsklig eller omänsklig. Teknik är tek
nisk, människor är mänskliga. Människor har önskningar och 
behov; det har inte tekniken. Den ger möjligheter. I stället för att 

tala om ett möte mellan människa och teknik borde man fund era 

över mötet mellan mänskliga behov och önskningar och tekniska 
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möjligheter. I stället för att se det som att det är människor som 
begår misstag i sin tekniska omgivning kan man börja analysera 
hur vår tekniska omgivning är baserad på felaktiga eller vaga före
ställningar om mänskliga behov och önskningar. Eftersom tekni
ken påverkar allt mer, blir detta inte bara till ett växande utan också 
till ett annorlunda fenomen. 

När det först framställdes elektriska spisar förstod man att 
detta var något nytt för varje husmor. Då kom boken »Elektrisk 

kokbok«. Det var bra då. Nu har vi knappt ens det. Vi lever i en 
högteknologisk vardag men de flesta av oss klarar dåligt att t ex 
ställa om klockorna vid sommartidscirkusen. 

Förutom bättre detalj manualer skulle vi nu en bit in i IT-ismen 

behöva utveckla en bred och övergripande kunskap om teknikan

vändning. Flaskhalsen i teknikvärlden är inte längre konstruktion 
och produktion eller ens marknadsföring - flaskhalsen är teknikan
vändning och attityder till teknik. 

Tekniska hjälpmedel för funktionshindrade människor väcker 

ofta starka men rakt motsatta känslor hos olika personer. Om man 
berättar att gravt rörelsehindrade kan hantera en robot och därmed 
äta själva, blir alltid några i auditoriet upprörda över detta 
»omänskliga « tillvägagångssätt, medan andra blir överlyckliga och 
vill veta var man kan få fatt på en ätrobot, vad den kostar etc. Dessa 

motsatta attityder är något som hör till vår samtid och som vi 
måste leva med. Just därför förtjänar de att diskuteras eller åtmins
tone beskrivas, så att vi kan förstå varandra bättre. 

På nästa sida visas ett antal påståenden om konflikten mellan män

niskor och teknik. Relationen människa - teknik kan lika gärna 
analyseras från möjlighetshållet som från farohållet. 

Det är förvirrande att det är en och samma önskan att värna det 
mänskliga som driver både teknikhäcklarna och oss. Exempelvis 
skapades Isaac-projektet just för att medverka till en förbättring av 
det samspel mellan människor som personen bakom insändaren på 
s I04 ansåg hotat av Isaac. 



Fara 

Tekniken är kall, människan är 
varm. 

Special kunniga människor 
riskerar att bli isolerade om de 
med teknikens hjälp kan klara sin 
vardag helt själva. 

Ny teknik är inte i första hand till 
för brukarna utan är ett sätt för 
kommuner och landsting att 
minska personalstyrkan i t ex 
gruppbostäder. 

Om man har mycket begåvnings
stödjande teknik i en grupp bostad 
förlorar man hemkänslan och 
skapar i stället en liten institution. 

Modern teknik är så avancerad 
att inte ens personalen kan 
handskas med den. Hur ska då 
specialkunniga människor kunna 
hantera den? 

Om man tar till tekniska 
hjälpmedel finns det risk att 
människor slutar att träna och 
därmed inte når sin optimala nivå. 

Tekniken är okänslig och opålitlig 
medan människor är lyhörda och 
flexibla. 
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Möjlighet 

Tekniken kan medverka till att mänsk
lig värme kan uppkomma och nå från 
den ena människan till den andra. 

Specialkunniga människor kan tack 
vare tekniken klara sin vardag bättre 
och själv söka den kontakt de vill ha. 

Ny teknik är till för brukarna. När de 
själva klarar en del av det som de tidi
gare behövde personalhjälp med kom
mer de att gå längre i sina önskningar 
om upplevelser och stöd. Billigare för 
kommunen lär det inte bli, men man 
kommer att få annat för pengarna. 

Om man har mycket begåvningsstöd
jande teknik i bostaden kan den bli ett 
eget hem med trygghet, med möjlighet 
att prova saker i smyg helt utan insyn 
och med rätten att få lov att göra fel. 

Modern teknik är så avancerad att inte 
ens personalen kan handskas med den. 
Specialkunniga människor kan kanske 
ibland ha lättare att hantera den? 

Om man tar till tekniska hjälpmedel 
finns det möjlighet för människor att 
nå mycket längre i sin utveckling än de 
annars skulle ha gjort. 

Teknik är ett lydigt verktyg som man 
kan styra, medan människor lägger sig i 
och tolkar. 
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• svar på tal 

Datom ingen bra ersAHa~ 
~ f ~ w. , .... e,- _ 9 

. Ol>atorn Isaac ska gÖr för- dan på väg tillbaka till boen- lingsstörde blir utsatt för 
stJ:ndshandikappades liv de i gemenskaper. De hem- stöld, hot, · droger? Om 
mycket roligare, mindre en- datorer för inköp som i nå- hon/han går ut i gatan eller 
fonrugt, från\ia deras ute gra Ar förbittrat livet för hliF rådd och aggressiv? 
veckling och mlnska depres- hemtjänstbehövande och Kopplar man dl på elstötar? 
sioner, enligt Bodil Jönsson i även vårdbiträdena, har nu Många utvecklingsstörda 

, Sydsvenskan den 21.1. Om skrotats. En personlig når- . har säkert fltt det bättre i 
hon istället hade ägnat sig At .,get boende, men mAnga 

vArdfrågor, hade hon kärn- tJ'. har ocksA blivit bostadslösa pat mot denna enorma av- . och alkoholister. Dessutom 
humanisering av vArden vi drabbas de vlrdare som nu 
ser i dag. ersätts av datorer av samma 

Att krjminella döms till öde i hög grad. Mening i livet 
elektronisk övervakning Ar att vara tillsamm.an.s med 
S011\ ·straff', År en sak. men andra mAnniskor, att ge 
vilka vArdbebövande stlr hjälp nAr man kan och fl 
nu i tur? , Barn? De kan hjälp dl man behöver. 
trycka på knappar när de är Den som vill leva i ett hu-
ett Ar. varo med fysisk kontakt, U:t- mant samhälle, som vill ge 

Utvecklingsstörda liksom byte av tankar och känslor, mlnskIig vArd till barn,. 
psykiskt sjuka har på gott av träning socialt i hänsyn gamla och andra svaga, som 
och ont hänvisats till eget och omtanke år på väg att vill minska arbetslösheten, 
och ensamt boende, där försvinna. drogmissbruket, kriminaIi
grannar och anhöriga mer Vad händer om datorn teten, socialhiälpskostna
och mer ftr ta a,nsvaret. · stängs av, övervakaren är på derna m m. ska stoppa bl a 
Detsamma gällde de äldre, kafferast, tekniken strejkar, Bodil Jönsson. ....... 
men nu år utvecklingen re- den s\iäls? Om den utveck- '" 

Insändare från 
ett vårdbiträde 
i Sydsvenska 
Dagbladet vid 
Isaac
projektets 
början. 

Troligen måste vi lära oss att leva med dessa olika synsätt på tek
nik_ Just därför är det viktigt att kunna se att våra avsikter, våra 
»för att«, är gemensamma. På så sätt blir det lättare att i det enskil

da fallet låta resultatet avgöra vad som var »rätt« (teknik eller icke
teknik). 

Äpplen och päron 
Arne berättar: 

»Häromdagen pratade jag med en kvinna i personalen om en 
specialkunnig man som vi båda känner. Jag sa att jag trodde han 
skulle klara av att bo i egen lägenhet bara han fick en enkel telefon, 
en mikrovågsugn mm. Hon blev mycket aggressiv och radade upp 
mängder av sociala argument varför detta skulle fungera dåligt. Han 
skulle inte få någon att prata med, han skulle inte få i sig någon mat, 
han skulle inte släppa in någon i lägenheten, han skulle inte tvätta sig 
eller kläderna och därför skulle han inte bli välkommen på jobbet. 
Alla hans kompisar bodde i gruppbostaden, och han skulle inte bry 
sig om att besöka dem om han fick egen lägenhet. 

Medan jag lyssnade till henne kom jag osökt att tänka på något 
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som inträffade när jag precis flyttat till Lund och bodde i en 
studentkorridor. På måndagen kom städerskan. Varje söndagskväll 
gick därför åt till att med pedantisk noggrannhet städa rummet. 
Speciellt viktigt var det att allt som befann sig på golvet kom upp i 
bordshöjd. Allt material som kunde ifrågasättas stoppades ner i 
lådor. Flickvännen fick temporärt flytta tillbaka till sitt rum. Måndag 
morgon exakt kl. 7.00 kom (stormade) städerskan in. Ibland 
knackade hon innan hon öppnade, men för det mesta gick hon direkt 
in och satte igång. Inte med att städa utan med att kommentera hur 
det såg ut, att skrivbordet var ostädat och att det var otacksamt att 
vara städerska. Efter några snabba ryck med moppen var hon ute. 
Hon hade stor makt och kunde på olika sätt påverka ens boende. 

Efter flera år (vilket visar hur låst man är i sitt tänkande) råkade 
det komma fram några budgetsiffror som visade att av hyran på 
I 500 kr gick ca 400 kr till städning. Vi bildade en förhandlings
grupp som föreslog att städningen skulle avskaffas, att vi skulle få 
dammsugare och skurtrasa för att städa själva och att hyran skulle 
sänkas med 400 kr. Detta orsakade stor aktivitet hos företrädarna för 
studentbostäderna och följande motargument kom fram: 

Vi skulle inte klara av at t städa och speciellt inte hygien
utrymmena. 

Vi skulle aldrig städa gemensamma utrymmen, vi skulle bara 
tänka på oss själva. 

Folk skulle kunna ligga sjuka i veckor och kanske dö om 
städningen upphörde. 

Städerskan var för många den enda som de hade att prata med. 
Om någon levde i misär och inte hade mat för dagen skulle det 

inte längre upptäckas av någon annan. 
De som mådde psykiskt illa skulle inte längre kunna få vård lika 

snabbt som nu genom att det inte skulle finnas någon städerska som 
upptäckte deras belägenhet. 

Missämja och mobbning i korridoren skulle inte längre 
synliggöras. 

Som ni förstår var detta en väldigt kvalificerad städerska och därför 
drog förhandlingarna ut på tiden. Till slut segrade naturl igtvis 
förnuftet, och vi fick en dammsugare, en skurtrasa och en hink. Vi 
fick ordna regelbundna korridormöten för att göra upp om 
gemensamma uppgifter som sophämtning och disk och korridor
städning. Detta ökade den sociala gemenskapen. 
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Vad jag tycker båda dessa berättelser illustrerar är att man 
blandar ihop äpplen och päron. Om specialkunniga människor eller 
studenter behöver en kurator ska de naturli gtvis få en sådan och inte 
en städerska eller annan personal. Om de vill ha en dammsugare eller 
ett eget boende ska de naturligtvis få detta och inte en städerska, en 
kurator eller gruppboendepersonal. 

När personalen pratar om specialkunniga människors 
livskvalitet handlar det mycket om bristen på samvaro och ett vanligt 
yttrande är: 'Teknik är nog bra, men den får inte gå ur över 
samvaron! ' Är det någon som förstår vad det betyder? Betyder det 
att samvarobefrämjande teknik som våffeljärn och fond uegrytor är 
OK, medan t ex freestyle-apparater är tabu? 

När jag pratar med människor jag känner, som bott i den gamla 
typen av gruppbostäder men nu flyttat till egen lägenhet, är de inte 
alls negativa till teknik. Framför allt pratar de om känslan av att rå 
sig själv och att kunna göra saker i smyg utan att alltid behöva 
förklara varför man gör en viss sak. Jag har bara träffat en person 
som skulle kunna tänka sig att byta ut sin egen lägenhet. Han ville 
flytta ihop med en kompis. Utan personal. 

Ibland tycker jag mig se en skiljelinje. Viss teknik, t ex 
kardborreband på skorna och en enkel timer, tar personal till sig med 
glädje. Men när jag propagerat för mobiltelefoner har jag mött ett 
kompakt motstånd. Kan det vara så att den teknik som underlättar 
livet både för den specialkunnige och personalen, t ex kardborreban
den, automatiskt ses som positiv? Medan skepsis möter den teknik, 
t ex mobiltelefonen, som gör livet lättare för brukaren men som 
åtminstone temporärt kräver merarbete av personalen? 

Samvaro och gemenskap är viktiga för att vi skall vara lyckliga. 
Just därför skall man arbeta med att ta bort praktiska hinder så att 
specialkunniga människor kan upprätthålla en självvald gemenskap. 
Det får inte vara som det var för de två män som gärna ville umgås. 
De bodde 300 m från varandra, och de var barndomskamrater. Men 
ändå kunde de bara få träffas på läger på sommaren. « 

Strukturering 
Teknik är som vi ovan sa varken mänsklig eller omänsklig. Teknik 
är teknisk. Den gör ingenting av sig själv. Önskemål måste synlig
göras och åtgärdas ner på minsta detaljnivå för att tekniken skall 

svara mot behoven. 
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J ust därför har tekniken en inbyggd pedagogisk effekt - den 

tvingar fram att man blir medveten om och måste formulera det 

som kanske annars inte sägs ut. CERTECS arbete med exempelvis ex
pertsystemet Svarne (se s I40), avsett att ge struktur och kunskap 
om våld i omsorgen, har övertygat oss om att detta att ge sig tid att 

strukturera ett område ger mångfaldig återbäring. 

I boken Teknik och förståndshandikapp har vi mer systema

tiskt utvecklat exempel och teorier inom området och lyft fram hur 
tekniken kan hjälpa till att undvika »glidande skalor«: 

Arne Svensk 
illustrerar en 
fix skala. 

Vi återanvänder här ett exempel ur boken för att visa på teknik som 

befriar genom att strukturera. Arne berättar: 

»Som ny föreståndare klarade jag inte av att systematiskt söka mig 
fram till det som eventuellt skulle kunna förklara våldet. Än mindre 
kunde jag klara av att hitta metoder att få det att upphöra. Så här i 
efterhand påminner mitt handlande om det osystematiska sätt på 
vilket jag angriper fel i elsystemet på min bil. Jag vet att det finns 
olika komponenter i elsystemet, och jag vet namnet på några av dem, 
t ex fördelardosa, kablar, tändstift, startmotor och generator. Sedan 
vet jag av erfarenhet att fukt i elsystemet är en vanlig anledning till att 
bilen inte startar. En annan anledning är att batteriet är urladdat. 
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Mitt söksystem börjar med att jag kollar batteriet. Är det OK går jag 
vidare genom att ta bort eventuell fukt i fördelardosan med hjälp av 
spray. Startar inte bilen då så brukar jag lite desperat banka på reläet 
och tändspolen, och det sista jag gör är att skruva ur tändstiften och 
torka av dem. 

Skulle bilen trots dessa åtgärder inte starta brukar jag dra mig 
tillbaka några timmar och hoppas att tiden läker alla sår. Tyvärr gör 
den sällan det. ästa åtgärd blir därför at t ta kontakt med närmaste 
bilverkstad. 

Rent intellektuellt vet jag att det finns mer systematiska 
söksystem där man undan för undan utesluter fel i olika delar av 
elsystemet. Det har jag lärt mig genom att titta på hur kunniga 
bilmekaniker går tillväga. Tyvärr sitter inte kunskapen i så länge, 
eftersom jag lärt mig det rent mekaniskt utan att förstå den röda 
tråden i sökandet. 

När vi i omsorgen försöker analysera orsaker till oro eller ångest 
hos någon av de boende så liknar vårt tillvägagångssätt tyvärr ofta 
mitt amatörmässiga sätt att leta efter fel i min bil. Vi vet vilka olika 
faktorer som ofta förorsakar oro, men vi saknar ett systematiskt 
sökförfarande som skulle kunna utesluta vissa faktorer och ge tyngd 
åt andra. 

Naturligtvis är det oftast inte så enkelt att det bara finns en 
förklaring till varför någon blir orolig eller våldsam. Men jag tror att 
om man kunde hitta bättre sökstrategier så skulle man kunna 
koncentrera sina tankar på färre områden och därigenom 
effektivisera sökandet. 

Ett sätt att göra ett söksystem är att låta en expert inom området 
berätta hur hon gör för att nå målet. För bilar finns det redan sådana 
system, bland annat inom amerikanska armen. En duktig 
bilmekaniker har redovisat hur hon gör för att upptäcka vissa fel, 
och denna kunskap har matats in i en dator. När sedan någon annan 
råkar ut för ett fel på en jeep långt från alla bilverkstäder kan han 
använda en dator för beslutsstöd . Datorn leder honom då framåt 
genom frågor av typen: 'Lyser strålkastarna?' 'JA!' 'Kolla då .. .' 
'Klickar det till när du vrider på startnyckeln? ' 'JA!' 'Pröva då .. .' 
Personligen skulle jag inte ha något emot att ha ett sådant 
expertsystem i min bil. 

Frågan är om detta är möjligt bara när det gäller bilar eller om 
det finns några experter även på oro, ångest och våld och om det i så 
fall går att formalisera även deras kunskap. Jag är övertygad om att 
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den expertisen finns, och jag tror också att det är möjligt att fånga 
ifrågavarande kunskap. 

Av egen erfarenhet vet jag att jag för varj e år som föreståndare 
blev något mer systematisk i mina analyser. Jag lärde mig skilja ut det 
som var viktigt från det som var mindre viktigt, och när det gällde 
t ex våld började jag kunna skönja mönster som jag tidigare inte sett. 

Även om det känns förmätet att kalla sig själv expert känner jag 
att jag vill dela med mig av min erfarenhet. Varför skall en ny 
föres tåndare eller ny vårdare behöva göra samma misstag som jag? 
Är det rimligt att ständiga nybörjarfadäser ska gå ut över personal 
och boende? Det anses självklart att en flygkapten tränar i en 
simulator i hundratals timmar innan hon sätter sig i en Jumbojet med 
500 passagerare. Före fl ygningen går besättningen igenom en 
checklista för att upptäcka eventuella fel. Jag har aldrig hört någon 
flygpassagerare som blivit misstänksam mot kaptenen för att hon inte 
kan checklistan utantill. 

Men när det gäller vård och omsorg tänker vi på ett helt annat 
sätt. Det är på något sätt inte accepterat att gå till checklistor för att 
få ledtrådar och beslutsstöd. Mänskliga problem anses så 
mångfacetterade och komplexa att de inte går at t fånga i några 
manualer. Det enda, som anses duga , är att under många år gå 
igenom ekluten för att därigenom få någon slags intuitiv känsla för 
hur man löser problem. Jag tror att sådana tankar är direkt farliga, 
och att det synsättet i slutänden drabbar dem vi vill hjälpa. « 

En befrielse för den specialkunnige 

Målsättningen för Isaac-projektet är att Isaac skall ge användaren 
ett stöd att bli någon. Hur långt vi kommer att nå vet vi inte. Vi för
söker utgå från att en människa har önskningar och vi vill ge henne 

en chans att uttrycka dessa själv. Ingen kan ju göra det åt henne, 

ingen kan tänka åt en annan människa. 

Kanske skall vi börja med att tänka efter vad som är viktigt fö r oss 

själva och sedan fundera över om detta kanske också är viktigt för 

de specialkunniga. En personalgrupp inom omsorgen menade ex

empelvis att det viktiga för deras egen trygghet var: 
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• att ha ett arbete 
• att ha det hyfsat ställt ekonomiskt 

»Damen som 
drömmer« ur 
LL-förlagets 
Damen som 
drämmer och 
andra bilder. 
Texten i 
boken säger: 
»Ingen kan se 
vad det är som 
gör kvinnan 
lycklig. Men 
alla kan gissa.« 

• att vara säker på att kunna ta sig fram med buss, tåg och bil 
• att ha familj och/eller socialt umgänge 
• att vara oberoende av andra, känna att man har kontroll 

• att vara frisk, fysiskt och psykiskt 
• att ha framförhållning 
• att ha en bostad. 

Sådan teknik som medverkar till att göra detta möjligt också för 
specialkunniga människor kan verka befriande. Samma teknik an
vänd i kontrollsyfte kan ge motsatt effekt. 

EXEMPEL 
En kvinna fick låna en CERTEC-klocka (se boken Teknik och 
Förståndshandikapp) . På 14 dagar hade hon lärt sig vilka tider som 
var fasta (måltider, taxi etc) och vilka som var omkastbara (tvätta 
håret, titta i tidningen). Fantastiskt! Hon var jätteförtjust i klockan, 
och omgivningen var jätteförtjust över hennes intresse. 
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Men en månad senare slog hon sönder klockan. Hon ville inte ha 
den, eftersom hon tyckte att personalen hade tagit över den från 
henne. Vid ett tillfälle hade t ex en vårdare påpekat att hon borde 
duscha . Hon ville inte. När då personal utanför dörren sa att »när 
två lampor på klockan slocknat, får du i alla fall duscha « - då möttes 
de av ett triumfatoriskt skratt: » Haha, det går inte för jag har dragit 
ur sladden! « Hon hade varit på väg att förstå tid; det hon nu förstod 
var att hennes önskan att få vara ifred förutsatte att hon stoppade 
tiden genom att dra ur sladden. Att hon befriade sig från klockan. 

Den som kan använda Isaac - kan han inte lika gärna kan vara 
utan? Det här är en fråga som ibland kommit upp. Rimligen är sva

ret nej, eftersom människor överlag förser sig med alltmer teknik 

som de skulle kunnat klara sig utan. I diskussionen kring special
kunniga människors Isaac-användning blandar man nog ihop två 
svårigheter. Den ena handlar om att det inte är så lätt att använda 
Isaac. Man måste alltså lära sig själva hanteringen, lära sig bemäst

ra Isaac-svårigheterna. Det kan kräva mycket träning, men det går 
- förutsatt förstås att man har lust. Och Isaac-användning kan efter 
hand bli till en automatisk färdighet, något man inte tänker på, un
gefär som cyklande. Något som man kan lära sig en gång för alla, 

kanske efter lång tid, och som man kan ha på jobbet och på friti

den, ute och inne. 
Den andra svårigheten, den som Isaac-användning är till för att 

bemästra, är problem med det okända och/eller oförutsedda. Om 
man genom rutinanvändning av Isaac kan bemästra annars varie

rande eller helt nya situationer, är det givetvis en stor framgång och 

värt besväret att öva in den automatiska färdigheten . 
Det betyder mycket hur man som specialkunnig blir bemött 

inte bara inom skolan eller omsorgen utan också ute i samhället. 
Hur kommer t ex omvärlden att se på specialkunniga Isaac-använ

dare? 
Man kan på förhand tänka sig diametralt motsatta omvärldsre

aktioner på specialkunniga brukare. Kommer Isaac att väcka till liv 
aggressioner och ha-begär hos omgivningen eller kommer det posi
tiva att dominera? Blir omgivningen helt enkelt nyfiken på en pryl 
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(Isaac) som den specialkunnige personen har, och som man själv 
aldrig sett tidigare? Hittar man något nytt och spännande som gör 
den ömsesidiga handfallenheten mindre, och därmed motverkar 
fördomarna? 

Veta kan man inte. Därför har vi dokumenterat omvärldens re

aktioner på Isaac-användare. Vi refererar här fyra händelser kring 
Isaac-användaren X. Samtliga är positiva . Vi har faktiskt ännu inte 
sett ens en ansats till att Isaac skulle kunna påverka omgivningen 
på ett negativt sätt. 

I . Fotografkontakt i Lundagård 

På gräsmattan poserar en flicka med ryggen mot ett träd framför en 
ung kvinnlig fotograf. Fotomodellen får instruktionen att hon skall 

se ledsen ut. X närmar sig flickorna på gräset med iver och entusi

asm: 

»J ag har också en kamera! « 

»Har du det? Det var väl kul. « 

»Jag kan fotografera dig när du fotograferar. « 

» Javisst> gör du det bara. « 

Fotografen är vänlig och tolerant, och så länge X inte pockar på 
alltför stor uppmärksamhet finns det plats för dem båda. 

En mycket markant förändring inträder i hennes attityd när hon 

får se bilden av sig själv i Isaacs fönster. Hon blir helt fascinerad. 

» Vad är det för kamera du har, hur i hela världen, waow?! « 

X visar hur man fotograferar, hur fjärilen (bilden) kan flyga till Nic
las (på Isaac-resurscentret). 

En underbar möjlighet där två människor med olika förutsätt
ningar hade något gemensamt som intresserade båda. 

2. Det ringer 

När X sedan äter lunch ringer det i Isaac. X svarar. Ingen särskild 

reaktion från omgivningen - man är ju numera så van vid nallepra
tare. 
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3. Ett senare fotograferings tillfälle 

X går bakom en liten flicka med ett underbart rörelsemönster. Hon 

studsar fram i sin röda jacka, och det långa svarta håret fladdrar 
under kapuschongen. X vet inte riktigt om han får fotografera bak
ifrån, men så vänder flickan sig om. 

De börjar prata med varandra, och hon berättar vad hon heter. 

X frågar om han får fotografera henne, och det får han. Någon 
(hennes mamma?) kallar på flickan att hon skall skynda sig att 
komma. X visar mamman bilden i Isaac-fönstret. Hon har läst om 
Isaac i tidningen, men hon är ändå lite avvaktande. 

4. X söker arbete hos polisen 

Det är inte ovanligt att specialkunniga människor ser polisyrket 
som ett drömyrke. Kanske för att det symboliserar makt? Under 
alla omständigheter gick X in på polisstationen i Lund för att söka 

jobb. 

Han ser flera kassor för passärenden och en för information. 
Det är mycket folk i rörelse. Vid informationen står två poliser. 
Bakom spegelfönstret intill entren sitter en man i växeln, och i et t 
annat rum förbereder sig två civilklädda för ett sammanträde. 

Alla verkar mycket upptagna, och ingen tar någon större notis 
om X. När han pekat och fotograferat med Isaac mot de två unifor
merade poliserna vid informationen en god stund tittar de äntligen 
upp och erbjuder sin hjälp. X säger att han vill tala med chefen. 

Nej, chefen sitter i viktigt sammanträde och kan inte störas. Gäller 

hela dagen. X låter sig inte nöjas med detta - det måste väl finnas 
någon som är chef, när chefen inte är där? Och si, det finns ett vakt
havande befäl längst ner i korridoren. Till höger. Efter ett tag har de 
lyckats reda ut att åt höger inte är åt vänster och att det finns en 
skylt och ... 

»Äsch, så långt du kan komma och så åt det hållet. « 
»Ä r det en trevlig människa?« 
» J a, det är en förtjusande karl. « 
»Vad heter han?« 
»Det beror på vem som jobbar i dag. « 
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X knackar på dörren och stiger in. Där sitter faktiskt en polis med 
emblem på armen och allt. 

»J ag tänkte jag skulle bli polis och börja jobba här. « 
»Nja, det blir nog värre. Det krävs polisskola. O ch nya regler från 
regeringen säger att det är intagningsstopp tills vidare. Var kommer 
du ifrån? Visst får du fotografera mig! « 

Isaac blir förevisad, och förtjusningen låter inte vänta på sig när bil

den framträder på skärmen. Kollegorna blir tillkallade, och alla vill 
bli fotograferade. Vilken spännande maskin! 

»Jaså, du heter X och bor i en gruppbostad? Och man vet inte att du 
är här?« 

X visar hjälplappen (instruktionen) i Isaacs ytterfack: 

Tryck P< grän ruta under fönstret. 

Då ringer det hemma hos mig. 

2 

Hjälp 
1 

Hej, jag heter 

Var snäll och ring .. 

och säg att jag behöver hjälp_ 

Vill du, kan du låna min telefon. 

Här står det hur du ska göra. Ta fatt i den svarta grova 

Vänd på datorn. Då ser du var du 

skall lyssna och var du skall prata. 

Säg att .. 

behöver hjälp! 

~ sladden och dra upp datorn. 

3 4 

Om det är upptaget eller om du inre 

får någon signal, tryck på överkorsad 

telefon på skärmen och börja sedan om 

igen med act rrycka på grö n ruta . 
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»Så bra. Då kan du kanske ringa själv och tala om att du är här hos 
oss och söker jobb. » 

Kontakt etableras: 

»Ja, hej, är det Niclas? Detta är från polisen i Lund. Vi har en kille 
här som heter X, och nu undrar vi om vi skall hålla honom kvar här 
eller om vi bara kan låta honom gå? « 

X fick gå. Och han var utomordentligt nöjd med att poliserna varit 

så trevliga mot honom. 

EXEMPEL 

Det går inte att se »teknik som befriar « bara som teknik. Hur den 

introduceras och hur utvecklingen uppmuntras och vidareutveck

las är av avgörande inflytande. Så här berättar Göran Plato, före 

ståndare på dagverksamheten Tryckolera: 

» Jag har låtit Isaac vara som en av oss. Som en människa som kan 
pr~ta. Och stöna. Som är känslig. Som man inte kan ta i hur som 
helst. Som man inte kan slänga i ett hörn. Som är lika viktig som du 
och jag. Som behöver 'mat'. 

Jag har gjort upp individuella pärmar. De skall handla om vem 
deltagarna är, vad som är viktigt för dem, och vad de gör. Det är de 
specialkunniga brukarna som skall lära känna Isaac genom att fylla 
Isaac (och sina pärmar) med innehåll. Inte tvärtom. 

Vi tolkar bilder (gamla och nya) varje dag. Så snart vi har en ledig 
stund. Jag lär mig också mycket på det. T ex har jag fått se hur vi i 
gruppen väljer alldeles olika bilder för att illustrera en och samma 
händelse. 

En dag med Isaac kan börja ungefär så här: 
Om jag har transportvecka tar jag Isaac med mig uppladdad. När 

jag kör för att hämta Tomas går jag in till honom med Isaac. Tomas 
är så glad för att visa personalen vad vi gör i hans pärm. 

Om jag inte har transportvecka går jag direkt till expeditionen 
och sätter Isaac på bokhyllan. På expeditionen finns alltid allt 
framme. När deltagarna kommer brukar de gå in på expeditionen för 
att se vad nytt som har hänt. Isaac skall förstås då stå där. Men jag 
rör den inte själv. Alla skall lära känna allt som finns . 

Vi har morgonsamling här varje morgon. Rätt vad det är så säger 
jag: 'Alla är ju inte här, vem är det som fattas i dag?' 'Det är väl ingen 



II6 • TEKNIK SOM BEFRIAR 

som fattas?' 'Hur många är vi då?' 'Vi är ju bara sju'. 'Javisst, ja', 
säger de. 'Det är ju Isaac som fattas.' 'Var är det Isaac står 
någonstans?' 

Så är det någon som hämtar Isaac. Vi har en stol till Isaac att 
'sitta' på. Han får inte stå på bordet. Anette tyckte först att allt det 
här var glyttigt, men nu är hon med på att datorer är känsliga . 

Sedan har vi morgongymnastik med Isaac. Det gäller att hänga 
på väskan, att ta upp Isaac ur väskan, att kunna peka. Nu när de vant 
sig vid detta tar de i Isaac på ett annat sätt. I början var de mycket 
okänsligare - nu fotograferar de lugnt och fint. 

Jag visar hur man håller Isaac, hur man gör med kameran. Vi 
säger hallå, och så trycker vi - och då ringer det. Vad vi gör då? Jo, 
svarar. 

Jag arbetar alltså med att få deltagarna med på det automatiska 
genom att koppla rörelse till apparaten. 

När vi sedan dricker kaffe, säger jag: 'Vad skall Isaac ha nu?' 
'Fika.' Och så sätter vi i sladden till laddaren. 

Jag försöker förklara lamporna på laddaren: 'Är Isaac färdig?' 
'Ja, nu är det grönt.' Vi säger så - nu är det grönt! - för att markera 
att nu är Isaac klar. 

Deltagarna är intresserade av vad som mer finns inuti väskan. 

Den öppnar jag varje dag. 
Viktigast är att de själva efter hand får komma på vad de vill 

göra. När det är dags för dem. För någon här har det varit en yttre 
händelse som gjort att han börjat använda Isaac ('fotograferar han 
mig, fotograferar jag honom'). För en annan var det mer avundsjuka 

('skall de, så skall jag'). Den enes intresse kan föda den andras. T ex 
sa en av mina deltagare i dag om Isaac: 'Nu kan det vara nog. Nu har 
du haft X och Y med dig så många dagar och de har fått fotografera 
så mycket. Jag har bara fått vara med två gånger, och då har korten 
gått åt fanders. Nu är det min tur.' Så vi gick ut i dag och 
fotograferade både hennes lägenhet och katten. Det var kl 14. Nu, 
kl 16, ringde hon och tackade för en fin eftermiddag och frågade om 
bilderna! 

Det här att Isaac är en av oss är viktigt bland annat för att man 
skall kunna undvika våld mot Isaac. När någon här blir våldsam går 
han på döda ting (alltså inte Isaac, om Isaac blivit rätt introducerad). 
Man skall inte själv gå emellan i sådana stunder - då blir man 
hanterad som ett dött ting. Men Isaac går ju inte själv emellan, så 
risken är inte särskilt stor för honom. « 
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Den som tycker att Göran Plato går till överdrift, när han skapar ett socialt 
gränssnitt gentemot Isaac, bör veta att t ex Microsoft satsar på att man 
framöver skall kommunicera med datorn som om den vore mänsklig. 

EXEMPEL 

Det har skett så mycket med de specialkunniga på Tryckolera efter 
teknikintroduktion av Isaac och sambandsdator att vi inblandade 
har svårt att analysera utvecklingen. Inga Richard-Olsson (före
ståndare i gruppboende) var några dagar på Tryckolera under juni 

1995. Så här berättar hon om vad hon såg: 

»Jag satt i soffan när de kom på morgonen. Hade det varit för ett år 
sedan skulle de sprungit ner varandra för att komma först fram till 
mig. Nu såg de mig genast, men de rusade inte. Det fanns en helt 
annan värdighet. Tomas tog av jackan och hälsade sedan. Stig Möller 
tog i hand och klappade på kinden. Det fanns en sorts självmedveten 
distans. 

Efter lunchen, när Ann-Christin stängt Tv-n, reste sig Stig 
Nilsson själv och ville börja jobba. Göran fick vara i fred. Stig vet nu 
att han är någon. Han behöver inte hela tiden pracka sig på en. 
Under de dagarna jag var på Tryckolera satte han bara armen för 
ögonen en gång. Han till och med försvarade sin åsikt utan att vilja 
gå undan, när jag som inte var insatt i deras rutiner föreslog något 
galet. Det är inte många människor som ändrar sig så i 43-årsåldern. 
Så oerhört mycket som det arbetats med honom, som folk har bjudit 
på sig själva, som de har slagits så har jag sagt många gånger att han 
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nog är Sveriges mest tränade specialkunnige. Är man så handikappad 
som Stig kan man nog inte komma längre, har jag sagt. Nu när jag 
träffade honom, fick jag se att han kommit mycket, mycket längre. 
Över huvud taget hade jag inte kunnat tänka mig att de på 
Tryckolera skulle ha nått så långt i sin personliga utveckling och 
stolthet. 

Tomas framför sambandscentralen var en upplevelse. Han 
koncentrerade sig på varje tangent han använde och varj e händelse 
på skärmen. Efter ett tag tittade han bara på skärmen under djup 
koncentra tion. 

Anette har blivit mogen och stark. Hon bryr sig om de andra och 
tar till och med lite hand om personalen. Hon tycker att om nu Stig 
och Göran med Isaac dokumenterar Stigs historia så skall man väl 
också dokumentera hennes. När hon fick ett kort med en katt och en 
kanin på, sa hon: 'Äter inte katten upp kaninen?' När jag satt och 
berättade om något galet jag hittat på där hemma, kunde jag se hur 
Anette sjönk undan. Då sa Göran: 'Hörde du det, Anette?' När jag 
berättade igen, hörde hon på. Hon hade trott att det första var någon 
sorts personalsnack. Därför hade hon inte hört på. 

Det är ju främst Stig och Tomas och Anette som börjat använda 
Isaac, men något har det färgat av sig också på Gert. Han är som 
tidigare främst intresserad av sitt Lego. Han bygger alltid utåt och 
uppåt (se s 64). Symmetriskt. Om han behöver åtta likadana bitar 
med två taggar men inte kan hitta den åttonde, när han satt dit de 
sju, så river han och börjar bygga med fyrtaggingar i stället. Om han 
räknar eller bara ser, vet ingen. Han tänker, tänker, tänker och 
undersöker med blicken. Första dagen bara tittade han på mig. 
Nyfiket. Han har slutat dregla. Också när han var mycket 
koncentrerad på sitt byggande och en droppe var på väg så fångade 
han den. 

Så har han börjat titta i tidningar, främst på kvinnor. Men när 
maten kom, och någon sa: 'Skall vi gå och duka?', bläddrade Gert 
snabbt fram till matbilder. Vi som känner Gert tycker detta är rent 
fantastiskt . « 

EXEMPEL 

Detta exempel handlar om att börja erövra ett bildspråk. En av del

tagarna i Isaac-provanvändningen berättar om en specialkunnig ar

betstagare: 

»Vi har en specialkunnig person här som länge, länge satt hopkrupen 
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för sig själv. Aldrig såg sig själv i spegeln. Han började titta på bilder. 
Ett, tu, tre började han sortera bort alla bilder utom dem han själv 
var med på. När vi försökte med pictogram var han inte intresserad. 
Det viktiga för honom var att han själv var med på bilderna, och att 
de var i färg. 

Med hjälp av bilder har nu denne man börjat ordna de praktiska 
situationerna kring sin egen person och börjat bli mer tillgänglig och 
utåtriktad. I dag är han någon tack vare bilderna (och energin hos 
personalen som arbetar med honom). Han vill utvecklas och lära. 
Han kan lära sig något genom att ha blivit någon. Det är mycket 
viktigt att vi alla i personalen förstår innebörden och värdet av att 

den specialkunnige kan få sitta ner och kommunicera med hjälp av 
sina egna bilder. 

Jag ser Isaac som ett verktyg på vägen bort från julmarknader 
(där man sålde billigt och tyckte synd om) över till att bli en bland 
produktiva människor. « 

Från en annan omsorgsverksamhet: 

»När jag såg timsymbolerna på Isaac kände jag en total förvirring . 
Och tänkte: 'Det är ju precis så här de specialkunniga ofta har det.' 

Vi har inte tidigare tänkt i bildbanor. Våra deltagare har inte gått 
i särskola, inte fått lära sig något om teckenkommunikation eller 
pictogram. Vi behöver arbeta mer med att utveckla de specialkunni
gas möjligheter och förmågor. Viktigast är kommunikation. 

Efter Isaac-utbildningen har jag börjat arbeta mer med kamera 
och bilder. Jag har tänkt att den specialkunnige borde ha rätt till fax. 
Då skulle både de specialkunniga och andra kunna faxa bilder till 
varandra. Om vi i personalen satte dem på spåret skulle de snart 
använda faxen . Mycket skulle komma fram som i dag är fördolt och 
outvecklat. 

Jag var elev på St Lars sjukhus och nu tänker jag ofta på de bilder 
som de sjuka uttryckte sig med på ungdomsavdelningen. Att kunna 
se i deras bilder vad de varit med om.« 

Digitala bilder 

De digitala bildernas möjligheter är väsensskilda från dem som en 

vanlig kamera ger. Det har tagit tid för Isaac-provanvändarna att 

komma underfund med detta, men det har väckt förundran och 

många tankar. Ett litet urval av vad man tycker är viktigt: 
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Att via exempel och många, många bilder kunna konkretisera 

det som »står« på ett pictogram. 

Att kunna ta t ex en stadsparksserie för att konkretisera stads

parksbesök och sedan successivt kunna ta bort bilder så att det till 
slut bara blir kvar en: det individuella »pictogrammet « för Stads

parken. 

Att börja utveckla en »specialpedagogik på bildens grund«. 

Att prova vad bildserier kan tillföra det autistiska barnet som 
inte visste om hennes mamma fortfarande var hennes mamma när 
hon bytte den blommiga blusen mot en annan. Går det att hjälpa 

till att skapa begreppet »mamma« kontra begreppet »damer med 

blommiga blusar« genom att kunna fylla hela datorskärmen med 

bilder på mamma i ett stort antal kläder respektive att fylla den 
med olika blommig-blusade damer av vilka mamma är en? 

Att ha en bild på den egna tvättmaskinen i stället för ett picto

gram - vilken skillnad gör det? 

Det finns omsorgsverksamhet som nästan inte alls använder bil
dens möjligheter, och där kan förstås Isaac eller vilket bildmedium 

som helst få en stor betydelse. Men hur är det med enheter där man 

redan har mycket bilder? Så här skrev några deltagare från Eslöv: 

» Vi arbetar redan med mycket bilder i våra gruppboenden, vi har 
hittat bra lösningar och de fungerar i praktiken. Isaac kan bli en sam
ordnare av alla våra olika lösningar. Vi tror att det främst är personer 
på B- och C-nivå som kan använda Isaac på ett relevant sätt. 

Vi uppskattar Isaac som ömsesidig trygghet, dvs trygghet även , 
för personalen. 

Vi tror att Isaac kommer att väcka nyfikenhet. Nyfikenheten gör 
att man är mer mottaglig för inlärning; självkänslan och självför
troendet kan öka, man kan börja styra och påverka mer än tidigare. 

Vad gäller människoregister har vi redan fotoalbum men med 
Isaac kan vi få med också relationer: mamma, lärare, arbetskamrat, 
födelsedag, telefonnummer etc. För att inte tala om träning av 
begrepp. " 



TEKNIK SOM BEFRIAR • I2I 

Kapitlets nyckelord och tankebudskap 
Omsorgsverksamhetens och särskolans personal behövs i 
utvecklingen av begåvningshjälpmedel. Ni och er 
verksamhet måste vara med. Ingen annan kan göra det åt 

er. För det är inte lösningen som är problemet. Det är 

problemet som är lösningen. 

Teknik gör ingenting av sig själv. Önskemål måste synlig
göras och åtgärdas ner på minsta detalj nivå för att 

tekniken skall svara mot behoven. 

Just därför har teknik en inbyggd pedagogisk effekt. Den 
tvingar fram att man blir medveten om och formulerar det 
som kanske annars inte sägs ut. 

Teknik kan hjälpa användaren att bli någon. 

Digitala bilder öppnar en helt ny värld för kommunikation 
utan ord. 

»Stig har nått mycket, mycket längre än jag kunde tänka 
mlg. « 

Teknik kan möjliggöra självvald gemenskap. 

Teknik kan väcka nyfikenhet, och nyfikenhet medverkar 
till inlärning. 

Tänk om det går att skapa en » SBG «, en Specialpedagogik 
på Bildens Grund? 



Kompetens, 
utveckling och 

verksamhetsstrategier 

»Du som är så bra på bilar, kan du hjälpa mig att byta bromsbackar? « 
» Jo, det kan jag väl göra. Fast det får bli i nästa vecka, och du får 

förstås betala. Du vet vad en bilmekaniker har i timmen. Skall vi säga 
hälften? « 

Det ovanstående är en påhittad dialog mellan två grannar, men sä
kert har den ägt rum i levande livet många gånger. Hur är det med 

dess motsvarighet på omsorgs- och särskolekompetensområdet? 

Har du varit med om att en bekant kommer och ber om professio
nella råd om sitt eget eller någon annans specialkunniga barns ut
veckling? Har du föreslagit halva taxan - för vänskaps skull? 

Troligen inte. Kanske har det att göra med att omsorgskompe

tens är odefinierad, medan bilmekanikerns kunskaper är synliga. 

Kanske handlar det om kontrollerbarhet och utvärdering. En erfa
ren bilmekaniker kan i de flesta fall relativt snabbt göra en grov be
dömning av vilken typ av fel det är på bilen och ge ett ungefärligt 

pris och tidsåtgång. Själv kan man enkelt ta reda på om han gjort en 

riktig bedömning eller inte, t ex genom att provköra bilen. 

Kompetens 
Om ett föräldrapar kommer till ett grupp boende med sin son hör 

det till undantagen att föreståndaren kan redogöra för vilka meto

der man arbetar efter, och hur man tänker sig att stödja deras barns 
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utveckling. Föreståndare brukar bäva in-

för metodfrågor från föräldrar och prak

tikelever. »Arbetar ni miljöterapeutiskt 

eller konsekvenspedagogiskt, antroposo
fiskt eller enligt SIVUS? Eller är det lite av 
varje? « 

Svaret blir oftast: »Här finns mycket 

värme och omtanke«, och »Här finns en 

trygghet och omsorg som de specialkun
niga uppskattar. « Man hänvisar således 
till mjuka variabler och låter som om det 

inte gick att förena omtanke med metod. 

Ett stort undantag är TEAccH-metoden 

Om 

-./--

Omsorger 
ochKompetens 

(Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped CHildren) som genom sin konkretion är tydligare och 
lämpar sig bättre för utvärderingar än de mer konturlösa metoder

na. Också teknikintroduktion underlättas om den får möta en tyd 

liggjord kompetens och arbetsmodell. 
På Socialstyrelsens och Landstingsförbundets uppdrag har det 

kommit ut en bok Om omsorger och kompetens. Bra är det att så 
skett. Samtal om såväl kompetensbredd som -djup och -mångfald 

behövs på alla nivåer. 

Den just nu pågående kompetensdiskussionen handlar dock 

mest om eventuella konsekvenser av övergången från landstings
verksamhet till kommunal verksamhet: »Skall det bli skolpsykolo
gen som kommer till grupp bostäderna ? Kan en hemtjänstassistent 

verkligen rycka in som vårdarinna? «. Etc. 

Vi väljer här en helt annan utgångspunkt och ifrågasätter än en 
gång om omsorgsarbetet och dess personalkompetens alls bör do
mineras av vård. De specialkunniga är sällan sjukare än vi andra . 

Det är kanske inte vårdpersonal man framför allt behöver för råd 

och stöd i en personlighetsutveckling? Det behövs kanske snarare 

professionella inspiratörer och instruktörer som hantverkare, 
konstnärer, pedagoger och tekniker? 
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»Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det som man vet mest om 
i omsorgen är begåvningshandikapp, tilläggshandikapp och 
medicinering. Dessa kunskapsområden gör vårdarrollen tydlig. 
Undersökningen visar däremot på låga siffror vad gäller kunskaper 
om den sociala individen, det sociala nätverket och livshistorien. 
Resultatet tyder på en människouppehållande syn. Våra för
väntningar var att resultatet skulle visa på ett mer människo
förändrande synsätt.« 

Så skriver Maria Carlsson och Maria Gunnarson i en uppsats inom 
en forskningsöverbryggande kurs i social omsorg, höstterminen 

I993. Deras slutsatser stämmer med våra. 

Några av problemen med dagens omsorgsarbete är att man 

• har lite feedback från omgivningen 
• har svårt att mäta resultat av vad man gör 

• koncentrerar sig på hur saker görs snarare än vad man gör 

• fokuserar på det som har med ordning och uppförande att 

göra 

• överför detta på de specialkunniga 
• lägger mer vikt vid process än resultat 

• tror sig vara starkt styrd uppifrån 

• har homogena arbetsgrupper. 

Vi tror att omsorgskompetensen behöver utmanas. Utåt genom att 
man släpper in omvärlden. Inåt genom att personalen görs mer he

terogen. Kompetensen blir inte synlig och kan inte vidareutvecklas 

med mindre än att den sätts i omlopp. 

Ruth, ur dina samtal med särskole- och omsorgspersonal- vad 
har du fått för bild av deras situationer och strategier? 

» Det är förstås olika på olika ställen och för olika individer. 

Jag kan bara ge några glimtar av vad jag mött. Det pågår en 

brytning som berör både de specialkunniga människorna och 
deras personal. För specialkunniga vuxna handlar detta att 
ställa krav och att ta initiativ om en process med en lång, lång 

tillvänjningsperiod. Generationsskillnaden är tydlig. De som 

lämnar skolan nu eller som går i skolan nu har en helt annan 
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I samband med 
skolavslutning
en 1995 fick 
Tobias sin 
egen Isaac-bok 
med egna 
bilder på 
sådant han 
gjort under 
våren . 

l Hir lOg jag kon 3\ Vibcs 
\ indrutetorkare. 

Tina et! träd! 

tydlighet, insikt och glädje än vad man hade för bara tio år 
sedan. Ändå står särskolan inför stora omvälvningar. Den skall 
fullt ut integreras i grundskolan. Teknologierna kommer att 
påverka inlärningsmöjligheter och utbildning i dess innersta 

kärna. En rimlig gissning är att särskolan har både stor 
anledning och goda möjligheter att utvecklas, bland annat 
genom ny teknik. 
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I den omsorgsverksamhet jag mött verkar det som om många 
egentligen skulle vilja spränga hela den organisatoriska 
uppläggningen. Det är ett friskhetstecken. Man känner att man 
inte kan svara mot individens behov. Man märker att man bara 
håller på med det generella och det kollektiva, men man vill 
komma loss mot det individuella. 

Jag har fått uppleva hur personal allvarligt letar efter 
motredskap när innehållsliga möjligheter motverkas av 
organisatoriska hinder. När man t ex på en ort skulle 
omorganisera den dagliga verksamheten i omsorgen så 
försökte personalen värja sig mot att det utslagsgivande skulle 
vara var den specialkunnige deltagaren bodde. Om man i 
stället hade brytt sig om innehållet och vad personalen hade för 
specialkompetens - hur skulle då grupperna på de olika 
dagcenterna kommit att se ut? 

Samma fråga gäller för dem som slutar skolan. Om man 
låter kartan över individernas förutsättningar (de specialkunni
gas och personalens) vara vägledande, får man en livfull 
verksamhet. Om man går efter den geografiska kartan, blir det 
något alldeles annat. 

I samband med nyheter rörs alltid mycket upp. Jag har gått 
igenom mina anteckningar från samtal kring Isaac-projektet 
och bland annat hittat nedanstående kommentarer till det från 
deltagande personal: 

'Jag har börjat titta på allt det som finns i den andra 
världen, utanför vår omsorgsvärld, och hur det hänger 

samman med vår.' 
'Jag har tänkt på föräldrarna. Om de bara en enda gång 

hade fått se att deras flicka kunde åka buss, så hade de kanske 
accepterat mycket mer frihet för henne.' 

'Jag brukar behöva tindra så mycket när jag berättar om 
mitt arbete - satsa en sådan ofantlig entusiasm för att lyfta min 
verklighet. När jag berättar om samma sak fast genom att 
berätta om Isaac, får jag så mycket gratis. Jag kan hålla mig till 
det jag vill berätta om, och folk är ändå motiverade att höra på.' 
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'Isaac har skapat kontakt mellan oss i personalen. Beror det 

på att vi alla kan lika lite? Eller beror det mer på att vi så gärna 
skulle vilja göra detta som Isaac kanske möjliggör? « 

Utveckling 
När man inte står ut som personal, när det känns som om man bara 
har att gå in på toaletten och dunka huvudet hårt i väggen, gång på 
gång, och sedan gå ut igen och fortsätta arbetet - vilka alternativ 
har man i praktiken? Vad är det för utvecklingsarbete som bedrivs? 

Klart är att det behövs många individuella samtal och inspira-
tion på vardagens nivå. Men det viktigaste att förändra är nog 

• personalens upplevelse av vad de är satta att göra 
• arbetslagens sammansättning 

• att det kommer influenser utifrån. 

Utvecklingens början behöver inte vara så storstilad. Ett litet exem
pel, som vi fått erfarenhet av genom Isaac-projektet, är sådana för
ändringar som initieras om man systematiskt börjar lägga upp bild-

Det finns tillfällen då det inte går 
att rycka upp sig 
- annat än med rötterna. 

Stig Johansson, ur Delade meningar 
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banker och bildsekvenser. Då måste personal tänka efter före sna
rare än vara ställföreträdande görare i stunden. Då kan man också 
skapa vettiga tjänsteunderlag med större möjlighet till flexibelt in
nehåll och bättre fördelning mellan dag och natt. 

Det här med vettigare tjänsteunderlag är speciellt viktigt i de 
fall då verksamheten berör specialkunniga personer som behöver 
mångårig närhet till en enskild människa för att en verklig kommu
nikation skall komma till stånd. På det sätt man arbetar i dag blir 
många tjänster så små att man inte kan försörja sig på dem. Detta 
skapar rotation vilket drabbar de specialkunniga. 

Personalutveckling bör ses i sitt sammanhang med övrig verk
samhetsutveckling. Låt oss studera ett specifikt tema, nämligen 
aggression, och se vad detta kräver på makro- och mikronivå. Lång 

blir listan över åtgärder som visat sig erforderliga: 
Genomtänkta anställningar. 
Kontinuerlig utbildninglfortbildning om aggressivitet, rädsla, 

kommunikation, rollfördelning, läkemedelsbiverkningar, sexuali

tet, kravnivå. 
Självförsvar, fysisk träning och träning av personalsamverkan i 

samband med våld. 

En kedja är alltid starkare 
än sin svagaste länk 

- annars hade den inte brustit 
just där. 

Stig Johansson, ur Delade meningar 
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Förändringar av den fysiska miljön för att minimera uppkom

sten av våld och för att göra den funktionell i de våldssituationer 

som likväl uppkommer. 
Ge förutsättningar för en aktiv fritid genom materiel och/eller 

bemanning. 
Kontinuerlig systematisk observation och dokumentation av 

våldssituationer och hot. 

Besök hos andra institutioner som regelbundet hanterar våld, 
t ex polis, psykiatri, vaktbolag, akutsjukvård och socialtjänst. 

En sammansättning av personalgruppen som gör att man med 
marginal klarar av att hantera de flesta vålds situationer inte bara i 

ett akut skede utan även under längre tidsperioder. 

Ett regelmässigt omhändertagande av dem som utsatts för våld. 
Var och en bör få lista tre personer som de vill samtala med och få 
stöd av i samband med övergrepp. 

Under lugna perioder ta alla chanser att bygga upp personalens 

kompetens och samtidigt aktivt arbeta med den som utövar våldet. 
På så sätt kan man skapa förutsättningar för ett successivt minskat 
våld. 

Acceptera att man som personal inte klarar av att under långa 

perioder aktivt stötta många personer med psykiska särdrag. Sam

mansättningen av de boende bör göras med utgångspunkt från 
detta. Kontinuitet i personalgruppen är en mycket viktig förutsätt
ning när det gäller att hantera våld och aggression. 

Specialistpersonal bör kontinuerligt finnas med som konsulter. 

Personalen i boendet bör utarbeta program för hur kontakterna 
skall utformas. Speciellt gäller detta inför sådana tillfällen då man 
snabbt behöver hjälp i en kritisk situation. 

Anpassa arbetsscheman så att man inte arbetar för långa pass 
t ex under helger. 

Lämna utrymme för självstudier, auskultationer, studiebesök, 
handledning, dokumentation, kamratstöd och egna funderingar. 

Arbeta på att (med hjälp av t ex expertsystem som Svarne) 
bygga upp begrepp, processer och åtgärder med anknytning till 
våld/aggression så att alla talar samma språk och så att man känner 
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att man har verktyg att hantera olika våldssituationer. Det som går 
att prata om känns mindre skrämmande. 

Våga ta upp till diskussion vilka konsekvenserna kan bli för 
den som använder våld för att driva igenom sin vilja. Är det över 
huvud taget tillåtet (juridiskt, etiskt osv) att använda maktspråk i 

boendet? Vad händer om man som personal har markerat var grän
serna går men det aldrig blir några tydliga följdverkningar när 
någon trampar över gränsen? Ska man som personal acceptera att 
visst våld mot ens egen person så att säga ingår i arbetet? Ska man 
polisanmäla vissa hot om våld eller ska det skötas »internt«? Ska 
kamraterna i boendet ta med i beräkningen att det alltid finns risk 
för att bli utsatt för våld när man bor i en gruppbostad? 

Acceptera att nästan alla människor är rädda för våld och inse 

att det i allmänhet också gäller den som utövar våldet. Acceptera 

att allvarligt våld väcker mycket primitiva känslor till liv både hos 
den som utövar det och hos den som utsätts. 

Acceptera att du inte alltid förstår eller kan hantera en viss per
sons aggressivitet. 

Acceptera att det ibland är svårt eller till och med omöjligt att 

få utomstående att leva sig in i hur det känns att bli utsatt för grovt 
våld. 

Tänk på att våld är ett av de allra mest effektiva sätten att få 
uppmärksamhet. 

Försök att ge personen uppmärksamhet när han är lugn och ig
norera så långt som möjligt provokativa uppträdanden. 

Att flytta på den person som är våldsam löser inga problem, 
varken för personalen eller den enskilde. Att se flyttning som ett al
ternativ hindrar en bara att få fram konstruktiva ideer om hur man 

kan bemöta våldet. 
Acceptera aldrig våld, i vilken form det än framträder. 

Det är omöjligt att nå ens en bråkdel av detta om personal saknar 
möjlighet att träffa personal från andra ställen, läsa facktidskrifter, 
få individuella samtal och fortbildning m m. Men långt ifrån allt 
kräver specialresurser. Mycket kan arrangeras genom att förestån-
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daren och heja gruppen prioriterar utvecklingsinsatser. Tänk vad 

det t ex skulle kunna betyda för omsorgen om man tidigt byggde 

upp en livaktig Internet-kommunikation! 

Verksamhetsstrategier 
Det finns gott om böcker om verksamhetsstrategier. Vi vi ll bara 
peka på tre satsningar som vi tror är viktiga i en verksamhet som 
också skall kunna utnyttja teknologins framsteg: 

• skapa nätverk 

• bredare rekrytering 

• mer heterogena arbetslag. 

I. Nätverk 

När vi nu hamnat i en tid av snabba förändringar framstår organi

sationer som en gång var ändamålsenliga plötsligt klumpiga som 
dinosaurier. Men individer är fortfarande rörliga, och deras nära 
nätverk kan också vara tillräckligt rörliga och lyhörda. 

Det är de mänskliga nätverkens överlappning som håller ihop 

kulturen och samhället. Finns ingen överlappning kan hela system 

falla som ett korthus. Detta har vi nyss sett i Öststaterna där man 
genom reseförbud och angiveri gjort människors nätverk små och 
separerade. 

I Sverige har offentlig sektor gått före näringslivet i mycket, 

men vad gäller nätverksbyggande ligger man efter. Nätverk inom 
omsorg och särskola skulle kunna medverka till en dynamisk stabi
litet i utvecklingsarbetet för specialkunniga. Dessutom kan nätverk 
vara en av lösningarna på baksidan av decentraliseringen: att män

niskor blir för isolerade på sina arbetsplatser, får alltför lite nya 

ideer och stöd av experter och kollegor. Om varje anställd byggde 
upp åtminstone två kontakter med personal inom andra enheter/ 
verksamheter så skulle det få åtminstone två effekter: 

Mycket kunskap sätts i omlopp. Kunskap, som rör sig, blir syn

lig och utvecklas. 

Enskilda människors kontaktnät börjar överlappa. Det är egent-
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ligen en sådan överlappning som utgör det dolda hjärtat i en verk
samhet. Som hindrar den att falla samman som ett korthus när den 
utsätts för yttre påfrestningar. Som kan fortsätta sina hjärtslag i vil
ken organisationsform som helst. 

Nätverk kräver att man går utanför den egna gruppen. Vi tror att 
detta är nödvändigt om man skall kunna utveckla arbetet och se 
sina erfarenheter i en ny dager. Vilken form nätverken tar - om man 
träffas, om man i IT-ismens anda bildar samtalsgrupper på datanä
tet, om man har spalter i tidskrifter - spelar nog inte så stor roll. Det 
viktigaste är att erfarenhetskunskapen synliggörs genom att vara i 
rörelse . Och att man via överlappande nätverk försöker åstadkom
ma stabilitet i den snabba förändringen. 

2. Bredare rekrytering 

Att rekrytera duktiga ungdomar till ensamarbete, t ex som person
lig assistent 8 timmar per dag, är i dag varken rätt eller lätt. Om
sorgsarbete marknadsförs med starka vård- och underhållsförteck

en. Man sprider ingen känsla av att det handlar om mer avancerat 
tankearbete än vid de flesta andra arbeten. Genom att tona ner 
sjukdomar, skurhinkar och dammsugare och visa på behov av krea
tivitet, pedagogik, teknik och konst skulle man kunna dra till sig en 

del av de ungdomar som i dag söker sig till media, konstutbildning

ar och teknik. Även pojkar. Givetvis måste utbildningen förändras i 
samma riktning som rekryteringsprofilen. 

3. Mer heterogena arbetslag 

För prestigelösa samtal i skilda särskole- och omsorgssammanhang 
har vi haft god nytta av att tänka på fyrlingen FYRA, där bokstä
verna står för : 

F som i Förvaltaren, 

y som i Yrvädersentreprenören, 
R som i Resultativraren och 
A som i Administratören. 
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Alla människor och alla organisationer är blandningar av dessa 

fyra, men somliga människor och somliga organisationer domine

ras av F eller y eller R eller A. För individer är detta inte bara accep

tabelt - det kan vara alldeles utmärkt. En människa som är en duk

tig förvaltare eller yrvädersentreprenör eller resultativrare eller ad

ministratör är guld värd. Men platsar hon i arbetslaget? Ja, det gör 

hon förstås om organisationen formar sig till en fyrklöver som inte 

bara accepterar utan också vårdar mångfalden. 

Tänk vilken verksamhet som skulle kunna skapas av ett idealar

betslag bestående av människor liknande de fyra nedan: 

FÖRVALTAREN. Många tycker nog att förvaltaren är lite för 

präktig och förutsebar och skulle önska att det fanns lite mer av en

treprenör i honom eller henne. Men en duktig förvaltare kan vara 

värd all möjlig beundran. Vi vill ge ett exempel: läraren Anna. 

Anna kunde med mycket små medel göra storverk. Utåt sett verkade 
hon färglös och kom aldrig med några spektakulära utspel. När det 
kom studiebesök berättade hon realistiskt om vardagsarbetet i 
klassen, medan hennes kollegor ibland målande beskrev fantastiska 
undantagsutflykter. 

Hon fick ganska lite uppmuntran uppifrån eftersom hon inte 
framhävde sig. Föräldrarna uppskattade visserligen att deras barn 
verkade må bra, men även de verkade sakna fyrverkerierna. 

Att arbeta tillsammans med Anna gav emellertid en stor 
trygghet. Det mesta var förutsägbart, eftersom hon planerade både 
på kort och lång sikt. Hon visste i vilka situationer det fanns risk att 
en elev skulle bli rädd och orolig. Inför dessa hade hon på förhand 
förberett en för honom acceptabel reträtt. Det fanns alltid rejäla 
skyddsnät för de elever som absolut inte fick ramla och slå sig. Andra 
elever, som behövde lite faror, fick utmana världen. Hon lät dem t ex 
på egen hand gå till affären trots att de måste passera en starkt 
trafikerad väg. Hon trodde att de klarade det, och hon visste att det 
skulle få dem att växa. Men hon tog samtidigt en mycket stor risk
om det hade hänt en olycka, skulle hon ensam fått ta ansvar för det. 

Varje dag kunde man uppleva att hon fick eleverna att göra saker 
som man inte trodde var möjliga. Hon gjorde det på ett sådant sätt 
att de slapp att känna sig misslyckade. Det som utifrån verkade 
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rutinartat och tråkigt var i själva verket oerhört dynamiskt och 
farligt. Att det var en kontrollerad farlighet gjorde det egentligen 
ännu mer spännande. 

YRVÄDERS ENTREPRENÖREN. Den vanligaste yrvädersentrepre

nören är nog den unga sommarvikarien eller praktikanten som har 

tusentals fräscha ideer och ork och energi att genomföra dem. Arne 

berättar: 

»Den vi tänker på fanns för några år sedan på en viss gruppbostad. 
På bara några veckor hade hon rört om i det som stått stilla i 
årtionden. Hon tog med sig de specialkunniga ut i samhället och på 
konserter och museer. Hon hjälpte dem att annonsera efter flick- och 
pojkvänner, och hon såg till att de ingick i sociala nätverk. Eftersom 
hon var jämnårig med flera av dem gjorde de mycket tillsammans 
även när hon var ledig. Hon skilde inte på arbete och fritid utan 
tyckte att allt hängde ihop. 

Hon upptäckte att en ung man hade ett enormt underbett och 
därför såg mycket underlig ut. Hon frågade oss alla varför han inte 
hade varit hos tandregleraren. Det kunde vi inte svara på, för vi hade 
ju inte ens sett att han hade underbett. Hon tog med honom till 
tandläkaren som efter ett tag satte in en skena för att korrigera 
bettet. Hon tog tid på sig i affärerna så att de skulle få chansen att 
välja kläder själva, och hon jobbade över långt in på småtimmarna 
när någons pojkvän hade gjort slut och flickan ifråga behövde någon 
att prata ut med. 

Hon smittade oss alla med sin livslust och tro på att allt går att 
förändra bara man vill. Efter sommaren slutade hon för att återgå till 
sina studier, och när hösten kom hade lugnet åter lägrat sig i 
lägenheten,och det mesta var tillbaka i det gamla. « 

Många tycker att dessa sprudlande entreprenörer är mer av ondo 

än av godo, eftersom de på kort tid ställer allt på ända och sedan 

försvinner utan att behöva ta de långsiktiga konsekvenserna av 

sina impulsiva ideer. Men egentligen bör man bli överlycklig när 

sådana här personer dyker upp. De är utmärkta medel mot stagna

tion. På den här grupp bostaden hände det att de specialkunniga 

flera år efteråt lite fnittrande berättade om allt tokigt som hände 

den sommaren. De ville gärna ha henne tillbaka som vikarie. 



KOMPET E NS, UTVECKLING & VERKSAMHETS STRATEGIER • 135 

RESULTATIVRAREN. En resultativrare i det här sammanhanget 

vet relativt väl hur långt det är möjligt för en specialkunnig männi

ska att nå på olika områden. Utifrån detta handlar hon resultatin

riktat även om de yttre förutsättningarna är urusla ekonomiskt 

eller personellt. Arne berättar: 

» N är särskolan inte ville kännas vid Rolf, eller rättare sagt inte 
klarade av att undervisa honom, så fick vi gå till Resultativraren trots 
at t hon egentli gen var ansvarig för ett dagcenter. Hon hade sina 
lokaler i en mörk korridor i en gammal och ruffig byggnad, men det 
glömde man snart bort eftersom man kände en sådan enorm värme 
när man besökte henne. 

Vid ett första samtal fick hon veta att det var viktigt att Rolf inte 
fi ck behålla saker som han slagit sönder, eftersom detta ledde till att 
han såg till just att saker gick sönder. Redan första timmen gick en 
radio sönder (om man säger så ). Resultativraren stoppade den då i en 
papperskasse och bad Rolf slänga den i soptunnan utanför huset. 
Rolf vägrade förstås, varvid Resultativraren tog honom i handen. Så 
gick de tillsammans ut och kastade den i tunnan. Efter ytterligare en 
timme gick bandspelaren sönder och återigen bad Resultativraren att 
Rolf skulle gå ut med resterna . Nu trodde Rolf inte sina öron. Han 
vägrade gå ut, milt uttryckt. Trots det lyckades Resultativraren 
genomföra även denna deponering. 

Under förmiddagen inträffade ytterligare två likartade haverier, 
och Resultativraren fick då ta hjälp av kollegor för att få Rolf att gå 
ut med de trasiga apparaterna. För den som kände Rolf väl var det 
uppenbart vilken urkraft som krävdes av Resultativraren för att 
genomföra detta. Det hade naturligtvis varit betydligt lättare att inte 
se den tredj e eller fjärde incidenten, men hon fullföljde. Dels för att 
man hade bett om det från boendet, dels för att hon omedelbart 
förstod att Rolf mådde dåligt av att ha trasiga apparater omkring sig. 

Under denna förmiddag åstadkom Resultativraren mer av 
förtroende-uppbyggnad än man gjort i boendet under flera år. Hon 
fick också omedelbar belöning genom att Rolf från den dagen inte 
hade sönder en enda sak hos henne. Han kände att hon stod för sitt 
ord, och att hon brydde sig om hur han mådde. Då kände han sig 
trygg.« 
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ADMINISTRATÖREN. 

»Gudruns 
guldfiskar 
hade dött, 
men när hon 
rörde om med 
en slev var 
skillnaden inte 
så stor.« Jan 
Stenmark, ur 
Detta har hänt. 

Administratörer är ett kärt hatobjekt. 

Ofta framställs deras verksamhet som i nidbilden ovan. 
Men den som ger en organisation en struktur, analyserar orga

nisationen, redovisar den utåt och inåt, denne har en nyckelroll. 

Den duktige administratören måste ofta vara en bra förvaltare, han 

måste ta till lite yrvädersmetoder vid stagnation, och han måste 

vara starkt resultatinriktad. Egentligen måste han spela på alla tre 
fälten ovan. Vår idoladministratör är en problemlösare - någon 

som hj älper till att hitta praktiska lösningar som är formellt kor

rekta och innehållsligt framåtsyftande. Arne Svensk: 

»Jag kommer ihåg att jag på 197o-talet satt som facklig företrädare i 
en grupp som projekterade ett nytt dagcenter. Alla ritningar 
skickades upp till Socialstyrelsen, och sedan granskades ritningarna 
av Grunewald personligen. Åtminstone var det den uppfattning vi 
fick. Vid ett tillfälle fick vi tillbaka ritningarna med starkt ogillande 
från medicinalrådet vad gällde placeringen aven dagvårdsavdelning 
för rörelsehindrade. 
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Grunewald kunde inte acceptera att man inom ett dagcenter 
gjorde skillnad på rörelsehindrade och andra genom att tillskapa 
särskilda dagvårdavdelningar. Som jag kommer ihåg tyckte många i 
gruppen att det var orimligt och översittaraktigt att man på 
Socialstyrelsen satt och granskade byggnadsritningar från Skåne och 
dessutom hade fräckheten att ha åsikter om dem. Men till slut blev 
det som Grunewald ville, och dagvårdsavdelningen ströks från 
ritningen. Med facit i hand kan jag nu se att det mesta han hade 
åsikter om beträffande våra ritningar var helt korrekt och långt före 
sin tid. 

Det som möjliggjorde en administrativ resultativer under denna 
period var att man operationaliserade fyra fräscha principer: 
integrering, normalisering, liten grupp och närhet. Man angav hur 
stor en liten grupp får vara för att fortfarande få kallas liten, 
nämligen maximalt fem personer. Man slog fast att det inte var 
normalt att dessa fem delade rum utan att var och en skulle ha sitt 
eget. Det var normalt att gå till ett arbete varje dag, och ett sådant 
arbete borde man ha ute i samhället tillsammans med andra. 

Med hjälp av lagstiftning och relativt detaljerade regler lyckades 
Socialstyrelsen under en lång period på ett positivt sätt fungera som 
en drivande och resultatinriktad organisation. « 

Idolarbetslaget Fyrklövern. Om människor som de fyra ovanstå

ende kunde arbeta tillsammans och använda varandra till det de är 
bra på - kan du föreställa dig vilken verksamhet det skulle kunna 
bli? Kan du se hur värdefull just olikheten i deras läggningar och 
kompetenser skulle vara? 
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Kapitlets nyckelord och tankebudskap 
Omsorgskompetensen behöver synliggöras. 

Detta kan endast ske genom att kompetens utmanas och 
sätts i rörelse. Utåt genom att man släpper in omvärlden. 
Inåt genom mer heterogen personal. 

Nätverk behövs för förnyelse och för en dynamisk 
stabilitet. Överlappande gemenskaper bygger upp en 
stabilitet och medverkar till att isolering bryts. 

I arbetslagen behöver människorna kunna nyttiggöra 

varandras olika kompetenser. I kapitlet presenterades FYRA 

typgestalter: Förvaltaren, Yrvädersentreprenören, 
Resultativraren och Administratören. Alla lika viktiga. 

Verksamheten behöver också rena inspiratörer och 
instruktörer, t ex hantverkare, konstnärer, pedagoger och 
tekniker. 

Det pågår en brytning som påverkar både de specialkunni
ga människorna och deras personal. Generationsskillna
den är tydlig. De som lämnar särskolan i dag har en helt 
annan friskhet än vad man hade för bara tio år sedan. 

Man skapar en annan rekrytering om man visar på 
behoven av kreativitet, pedagogik, teknik och konst och 
tonar ner sjukdomar, skurhinkar och taxibeställningar. 
Också pojkar skulle lika väl kunna dras till omsorgsarbete 
som till media, konstutbildningar och teknik. Utbildning
en måste förstås ändras i motsvarande riktning. 



Det största förtroende en människa kan ge en 
annan är självförtroende. 

Stig Johansson, ur Delade meningar 



14° 

Förklaring av vissa begrepp och tekniker 

ARTIFICIELL INTELLIGENS (Al) är ett kunskapsområde som är 
minst lika svårdefinierat som intelligens i sig. Al skiljer sig från na
turlig intelligens genom att den baseras helt på teknik för beräk

nings- och tankeprocesser. 
A I kan enklast definieras genom vad man arbetar med inom 

området, t ex expertsystem, robotstyrning, vision (artificiellt seen

de), naturligt språk och taligenkänning, maskininlärning, problem

lösning och spelprogram. 

EXPERTSYSTEM är datorprogram som kan rekommendera beslut 
eller ställa diagnoser utifrån i systemet lagrad kunskap (vilken sam

tidigt hela tiden kan byggas upp). 

EXPERTSYSTEM SVARNE, utvecklat på CERTEC, är ett tankestöd 
i våldssituationer för personal till specialkunniga . 

ISAAC är ett redskap för utveckling, en elektronisk personlig assis

tent som man alltid kan ha med sig. Den hand burna delen och dess 
elektronik ryms i en axelremsväska. Man kan använda Isaac dels 
som vanlig dator (med pekskärm) och dels som telefon, kamera, 

positionsangivare och för att trådlöst skicka bilder. 

SAMBANDSCENTRAL. Genom Isaac kan användaren utöka sina 
revir, mentalt och geografiskt. När Isaac-användaren vill, skall hon 

alltid kunna komma i kontakt med en människa hon känner. 

Denna människa är den viktigaste delen av »sambandscentralen« 

vilken i övrigt består aven dator med specialprogramvara och 
modem. Från sambandsdatorn kan man kommunicera om bilder, 
som Isaac-användaren skickat, om frågor som hon har, hon kan få 
veta var hon är etc. 
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