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Vem för  
min talan? 
Inte självklart vem som får höja rösten  
inom handikapprörelsen, sid 2

Ritverktyg 
– hjälper blinda skolelever, sid 4

”Dövsvenska”  
– på texttelefonen, sid 6

Dold kunskap 
– kommer fram i pedagogiska möten, sid 8 

Forskning om funktionshinder pågår
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Vem får höja rösten?
Den svenska handikapprörelsen är på många sätt unik med sin långa historia och 

stora inflytande. Men vem som får komma till tals och hur rättvisekraven formuleras 

varierar mycket mellan förbunden. Det visar en studie av fyra handikappförbund.

För sju år sedan tröttnade en grupp 

medlemmar i De handikappades riks-

förbund (DHR) på att även personer 

som inte hade ett funktionshinder kunde  

företräda förbundet. Resultatet av ut-

brytningen blev Förbundet Rörelsehind-

rade, som bildades 2002. Förbundet 

skriver själva på sin hemsida: ”…för att 

få medlemskap i FöR är det därför ett 

grundläggande krav att man har rörelse- 

hinder. Den egna erfarenheten av att 

leva med rörelsehinder är för oss av 

avgörande betydelse för trovärdigheten 

i vår intressepolitiska kamp. Vi är den 

första rörelsehinderorganisationen med 

detta medlemskriterium.”

– Detta visar att frågan om vilka som 

får föra ett förbunds talan är ständigt 

aktuell och kan bli föremål för konflikt. 

Vi har sett att förbunden löser denna 

fråga på många olika sätt, menar Agneta 

Hugemark, forskare vid Sociologiska in-

stitutionen vid Uppsala universitet.

KRAV PÅ RÄTTVISA. Hon har tillsam-

mans med Christine Roman vid Örebro 

universitet gjort en studie av hur fyra 

svenska handikappförbund har valt att 

formulera sina krav samt hur de av-

gränsar medlemskapet. Dessutom har de 

studerat om handikapprörelsen har for-

mulerat könsspecifika krav, och hur de i 

sådana fall gör detta. 

Forskarna har utgått ifrån att det finns 

två olika sätt att definiera kraven på 

rättvisa. Det första handlar om hur en 

rörelse kräver erkännande för olikheter, 

till exempel att hörselskadade kräver ge-

hör för teckenspråket. Det andra sättet 

att definiera krav handlar om ekonomisk 

omfördelning, till exempel att rörelse-

hindrade personer ska ha samma rätt till 

sysselsättning som andra. I studien har 

Agneta Hugemark och Christine Roman 

försökt titta på bägge aspekterna. 

FANNS SKILLNADER. Studien visade 

att det fanns skillnader i hur de fyra han-

dikappförbunden definierade sina krav på 

social rättvisa. Synskadades riksförbund 

var mest inne på omfördelning av ekono-

miska resurser, medan Dövas riksförbund 

främst pläderade för ett erkännande av 

döva som grupp i samhället. Riksförbun-

det för utvecklingsstörda barn, ungdomar 

och vuxna (FUB) och DHR befann sig  

någonstans däremellan.

– Vi kunde se att det fanns skillna-

der i hur förbunden definierade sociala 

orättvisor, något som vi även ser inom 

andra organisationer där underordnade 

grupper kommer till tals, som till exem-

pel kvinnoförbund, säger Agneta Huge-

mark. 

En annan viktig fråga som forskarna 

studerade var vilka ”vi” är, det vill säga 

vilka förbunden tillåter som medlemmar. 

Även här fanns skillnader mellan de fyra 

förbunden. 

Det fanns bara ett förbund som ställde 

krav på att medlemmarna också skulle 

ha det funktionshinder som förbundet 

företrädde, nämligen Synskadades riks-

förbund. I de andra får även personer 

utan funktionshinder vara medlemmar. 

Men även dessa förbund hade vissa 

restriktioner kring medlemskapet. Det 

kunde vara att en viss andel av styrelsen 

måste ha det aktuella funktionshindret 

eller att vissa poster, till exempel ordfö-

randeposten, var vikt åt en person med 

funktionshindret. 

– Vem som får föra förbundets talan är 

en aktuell fråga som förbunden har löst 

på olika sätt. Vi var nog lite förvånade 

”Vem som får föra förbundets talan är en aktuell 

fråga som förbunden har löst på olika sätt”
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över att det fanns en så pass rik flora av 

lösningar, säger Agneta Hugemark.

VIKTIG REPRESENTATION. Att som 

medlem känna sig representerad är viktigt 

för förbundens framgång och fortlevnad, 

menar hon. Inom andra områden finns ex-

empel på vad som kan hända när så inte är 

fallet. Fibromyalgiförbundet är ett exem-

pel på en utbrytare som bröt sig loss från 

Reumatikerförbundet. Inom FUB finns ett 

tiotal mindre nätverk som än så länge är en 

del av förbundet.

– Förbunden kämpar nog rätt hårt för 

att få behålla undergrupperna. Det blir en 

balansgång mellan att få alla att känna 

sig representerade och samtidigt föra al-

las talan. Ett krav för att förbunden ska 

ha inflytande i samhället är ju att de är 

relativt stora, menar Agneta Hugemark.

Forskarna har även undersökt om de 

fyra förbunden har lyckats tillvara ta 

Vem som för medlemmarnas talan i handikappförbunden är ingen självklarhet.  
I vissa förbund måste man själv ha den aktuella funktionsnedsättningen för att bli medlem.

medlemmarnas könsspecifika erfarenhe-

ter. Män och kvinnors erfarenheter skil-

jer sig mycket åt även för personer med 

funktionshinder. Även i detta fall fann 

forskarna skillnader mellan förbunden.

– Könsperspektivet verkar vara mest 

framträdande hos Synskadades riksför-

bund. De lyfter fram kvinnornas situation 

bland annat i debatter i sin medlemstid-

ning. Hos de övriga förbunden märkte vi 

inte samma medvetna hållning om kvin-

nors och mäns olika erfarenheter.

Vad beror då förbundens olika inställ-

ning på? Agneta Hugemark spekulerar i 

att det delvis kan bero på att det kan vara 

lättare att hantera könsspecifika krav inom 

förbundet när man inte, som vissa andra 

förbund, har att också hantera gränsdrag-

ningar mellan funktionshindrade och icke 

funktionshindrade medlemmar. 

– Kanske kan man även finna förkla-

ringen i att vissa nyckelpersoner, som till 

 
Agneta hugemark kan nås på  
agneta.hugemark@soc.uu.se

exempel en ordförande, har ett engage-

mang som lyser igenom, säger Agneta 

Hugemark.
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Ritprogram med känsel bra  
hjälpmedel för blinda
Ett ritverktyg som gör det möjligt att både rita och känna kan förenkla vardagen 

för synskadade skolelever. Det visar en avhandling av Kirsten Rassmus Gröhn 

vid Certec, Lunds tekniska högskola.

En gång i tiden var synskadade barn 

tvungna att gå i en specialskola långt hem- 

ifrån. Idag går elever med synskador i en 

vanlig klass på sin hemort. Datorer som 

omvandlar text till syntetiskt tal eller till 

punktskrift är numera en självklarhet för 

dessa barn. Svårare blir det när det kom-

mer till bilder – då är det reliefbilder på 

papper som gäller. Men reliefpapper har 

sina baksidor. 

– Det kan vara svårt för en lärare att 

spontant skapa en reliefbild till en elev som 

svar på en fråga som någon har ställt. Dess-

utom är det svårt för seende elever och syn-
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skadade elever att göra grupparbete med 

bildmaterial tillsammans, berättar Kirsten 

Rassmus Gröhn. 

SKAPAR MOTKRAFT. Under en period 

av två år har hon och hennes forskarkolle-

gor tagit fram ett datorbaserat ritprogram 

(AHEAD), som gör det möjligt både att 

göra en ritning och att känna av ritningar 

och höra beskrivningar av detaljer i dem. 

För att kunna rita och känna använde 

forskarna haptik, ett sätt att med motorer 

skapa en motkraft som överförs till använ-

darens hand. 

Motkrafterna ger en illusion av att man 

faktiskt känner på något som har en yta, till 

exempel ett hus. Den haptiska apparaten 

som forskarna använde, the PHANToM, 

har relativt hög precision och stark mot-

kraft, vilket ger en tydlig känselupplevelse. 

– Ritprogrammet gör det möjligt för elev-

erna att rita linjer och olika former, ändra 

på storlekar, radera och flytta ritade figu-

rer. Det kan liknas vid en förenklad variant 

av till exempel Paint i Windows men utan 

möjligheten att färglägga, berättar Kirsten 

Rassmus Gröhn. 

 Eleven håller i det penn-liknande hand-

taget på the PHANToM, och när en linje 

ritas på skärmen, skapas också en graverad 

linje som är kännbar. Ritprogrammet kan 

användas av två personer samtidigt, genom 

att en person använder the PHANToM och 

en annan person använder en vanlig dator-

mus. Förutom känselinformation kan man 

också få beskrivningar av detaljerna i bil-

den. Beskrivningarna läses upp av datorn 

med hjälp av syntetiskt tal. Dessutom finns 

det ljudeffekter till olika funktioner för att 

den som använder programmet ska kunna 

förstå vad som händer trots att de inte kan 

se det. 

Man kan till exempel kopiera en figur 

och klistra in den på ritningen. Kopieringen 

illustreras av ett kameraklick och när man 

klistrar in hörs ett ljud som låter som om 

man använder en stämpel.

– Talad information är jätteviktig för 

synskadade personer. Att inte ha med tal-

syntesfunktionen är som att ta bort data-

skärmen för oss seende, menar Kirsten 

Rassmus Gröhn. 

GEOGRAFI ETT LYCKOKAST. Fem 

elever medverkade i projektet. Under tiden 

utvecklingen av ritverktyget pågick har 

de provat ritprogrammet vid flera tillfäl-

len och diskuterat hur programmet skulle 

kunna fungera. I en slutlig utvärdering fick 

lärarna välja ut ett ämne och tillsammans 

med dem utformade forskarna en riktig 

skoluppgift som baserade sig på använd-

ning av ritprogrammet. 

Det visade sig att lärarna många gånger 

hade svårt att tänka sig vad hjälpmedlet 

kunde användas till. Att använda det inom 

geografi visade sig vara ett lyckokast. Att 

kunna känna formerna på länderna och 

samtidigt få talad information om städer 

och annat, öppnade en ny värld för de 
kirsten Rassmus gröhn är forskare vid 
Certec, Lunds tekniska högskola. 
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synskadade elever som fick prova det. Att 

delta i en uppgift som gick ut på att rita 

geometriska figurer tillsammans med sina 

klasskamrater fungerade också bra. 

– Vårt viktigaste resultat är att alla 

eleverna lyckades med sina uppgifter un-

der lektionen. Alla utom en ville gärna 

arbeta med ritprogrammet även i fram-

tiden. Programmet kan göra nytta i un-

dervisningen och det fyller ett faktiskt 

behov genom att det går att använda i en 

realistisk samarbetsuppgift i skolan, säger 

Kirsten Rassmus Gröhn. 

Haptik
Med ett haptiskt datorgränssnitt kan man känna 
på datormodeller, till exempel känna på en mo-
dell av en historisk byggnad eller en karta på nä-
tet eller få hjälp att lära sig matematik genom att 
känna kurvor och grafer. Om man lägger till ljud 
får man audio-haptik, och genom att på olika sätt 
kombinera ljud och haptik kan man göra innova-
tiva gränssnitt som gör det möjligt för människor 

som är blinda eller är synsvaga att ta del av informa-
tion. Samtidigt kan man nyttiggöra kunskap och re-
sultat för att utforma mobila gränssnitt, eftersom man 
ofta inte har möjlighet att titta på skärmen när man 
är i mobila situationer. Ordet haptik kommer från 
grekiskans haptomai, att vidröra.

(Källa: Certec. Lunds tekniska högskola)
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Projektet har nu gått vidare för att ytter-

ligare undersöka the PHANToMs möjliga 

användningsområden. Tanken är också att 

forskarna ska ytterligare förbättra ritverk-

tyget med hjälp av den input de kan få från 

lärare och elever. 

– Vi tänker ställa ut the PHANToM i 

klassrummen och låta elever och lärare 

själva komma med uppslag på hur de vill 

använda hjälpmedlet.

Förhoppningen är att projektet ska 

mynna ut i en bättre prototyp, som ska 

kunna börja säljas. 

– Vår vision är att själva programmet ska 

vara gratis att ladda ner från Internet. Själ-

va apparaten är faktiskt inte så dyr i jämfö-

relse med andra hjälpmedel, säger Kirsten 

Rassmus Gröhn.

 
kirsten Rassmus gröhn kan nås på  
kirre@certec.lth.se

två flickor ritar en karta med hjälp av ritverktyget the phAntom.

mailto:kirre@certec.lth.se
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Chatt innan Internet
Den skrivna svenska som utvecklades när döva fick möjlighet att kommunicera via texttelefon 

är snabb med många förkortningar och skrivet talspråk. Precis som dagens chattspråk – fast 

trettio år tidigare, konstaterar Åsa Wengelin i en studie.

7kt 3vligt att ses irl! CS. Det skrivspråk 

som utvecklas vid on-line kommunikation 

liknar inget annat. Eftersom skribenterna 

kommunicerar i realtid, ofta i form av 

en dialog, blir det skrivna språket ofta 

mycket flyhänt. Med andra ord: det ska 

gå snabbt. Typiska kännetecken för så 

kallad chattsvenska är egna förkort-

ningar, ofta tagna från engelskan. Stor 
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bokstav utelämnas ofta eftersom det tar 

för lång tid att skriva. 

Men långt innan chattsvenskan upp-

stod – faktiskt innan Internet överhuvud-

taget existerade – uppstod ett annat on-

line språk med sina egna oskrivna regler 

och kultur. Det handlar om den skrivna 

svenska som utvecklades ur texttelefonin, 

som kom till Sverige 1974. 

UNGA FÖREDRAR NÄTET. Åsa 

Wengelin är projektledare för ett projekt 

som handlar om hur on-line kommuni-

kation påverkar språkanvändningen hos 

döva. Den snabba IT-utvecklingen har 

medfört att många döva i dag föredrar 

att kommunicera på teckenspråk genom 

mobiltelefoner och chattar på nätet. 

Därför valde forskarna att undersöka 
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vad texttelefonen har betytt för dem som 

använt den under lång tid. Underlaget 

utgjordes av texttelefonsamtal, skrivna 

monologer av och intervjuer med döva 

respektive hörande deltagare.

– Vår utgångspunkt var att döva skulle 

ha vissa svårigheter när de skriver svenska 

med texttelefoni. När döva skriver på text-

telefonen skriver de ju faktiskt på sitt andra-

språk. Men istället visade det sig att det var 

helt tvärtom, berättar Åsa Wengelin.

Döva personer visar sig vara mycket 

snabba skribenter både när de samtalar i 

texttelefon och när de skriver monologt. 

De är snabbare än hörande på såväl mo-

nolog som dialog text. I texttelefonsamtal, 

precis som i dagens chatt, är snabbheten 

viktigast. Att grammatiken blir korrekt är 

inte lika viktigt och redigeringar är därför 

sällsynta. Förkortningar, talspråksformer 

och teckenspråksformer förekommer i de 

flesta samtal. 

ON-LINE KOMMUNIKATION PÅ-
VERKAR. De monologt skrivna texterna 

är grammatiskt mer korrekta, men även 

de innehåller förkortningar, talspråksfor-

mer och typiska chatt-former. 

– On-line kommunikationen påverkar 

alltså språkanvändningen och detta spiller 

över på monologt skrivande. Skillnaderna 

i grammatik mellan de två skrivsätten 

antyder också att texttelefonsamtal inte 

kan beskrivas som ”bruten svenska” eller 

andraspråksanvändning. Snarare är det ett 

slags variant som man skulle kunna kalla 

”dövsvenska”, säger Åsa Wengelin. 

När texttelefoni kom 1974 var det som 

en smärre revolution för döva. Hjälpmed-

let gav en stor effekt för både självförtro-

endet och oberoendet. 

– Vissa av mina intervjupersoner har 

berättat om vilken förändring texttelefo-

nen fick för dem. Ungdomar kunde kom-

municera själva med varandra, utan att 

behöva be sina föräldrar om hjälp. Detta 

sågs inte alltid med blida ögon av för-

äldrarna, som ville ha kontroll över när 

och hur deras barn var ”on-line” – inte 

helt olikt dagens oro för Internet, berät-

tar Åsa Wengelin.

OPÅVERKAT SKRIFTSPRÅK. Studien 

visar att den svenska som utvecklats i text-

telefonin ”spiller över” på annan skriven 

svenska. Detta gäller framför allt lite äldre 

brukare. Den yngre generationen, som 

vuxit upp med chatt och mobiltelefoner, 

verkar inte ha samma problem.

– Deras skrivna svenska utanför chat-

ten verkar vara opåverkad. Det har tro-

ligen med skolgången att göra – dessa 

unga döva har gått i skolan efter 1985, då 

teckenspråk blev undervisningsspråk i sko-

lorna. Det kan verka motsägelsefullt, men 

i och med att de fick undervisning på sitt 

förstaspråk, fick de tillgång till språket på 

ett helt annat sätt än de som har genomgått 

skolan på sitt andra språk – svenskan.

Fotnot: texten i början av artikeln  
betyder: ”sjukt trevligt att ses in real  
life” (i verkligheten, i motsats till att  
träffas på nätet).  
åsa Wengelin kan nås på:  
asa.wengelin@ling.lu.se

åsa Wengelin har studerat  hur on-line 
kommunikation påverkar språkanvänd-
ningen hos döva.

Skriver i munnen på varandra
Att texttelefoni-svenska och chattsvenska har 
många likheter står klart. Huvudanledningen till 
likheterna är att villkoren för de två ”språken” är  
lika – snabbhet och direkthet. Men i vissa fall är 
texttelefoni-svenska ännu snabbare och mer di-
rekt. Till skillnad mot chatt kan man med textte-
lefoni skriva ”i munnen” på varandra, alltså skriva 

samtidigt. I de allra flesta chattfunktioner finns en 
fördröjning, vilket innebär att man inte kan avbryta 
varandra. 
För att klara av samtidigheten har döva texttelefo-
nibrukare utvecklat ett turtagningssystem. Till ex-
empel kan man skriva en * när man är färdig med 
sin monolog.
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Hur kan det komma sig att personer som 

har så mycket klokskap ändå räknas som 

”efterblivna”? Lisbeth Ohlssons första 

möten med personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar skedde redan i 

barn- och ungdomen, eftersom hon bod-

de nära en av de stora institutionerna som 

fortfarande fanns i Sverige då. 

– Jag minns att jag inte tyckte att be-

skrivningen av dessa människor stämde 

med verkligheten. Varför kallas vissa efter-

blivna och andra klassas som normala? Jag 

funderade mycket över detta och frågorna 

följde med mig när jag senare som nybliven 

psykolog skulle diagnostisera barn, berät-

tar hon.

SÅG DOLDA RESURSER. När hon i 

rollen som psykolog träffade barnen så 

kunde hon ofta se dolda resurser hos dem 

som inte syntes i protokollen. Detta blev 

till en konflikt – å ena sidan visste hon 

att testerna hade en vetenskaplig grund 

och borde vara tillförlitliga, å andra sidan 

märkte hon att det kunde finnas så myck-

et mer bakom skenet av oförmåga.

Så småningom gick Lisbeth vidare till 

specialpedagogiken och senare till forsk-

ningen. Här fick hon möjlighet att för-

djupa sig inom den paradox hon mött 

så många gånger i sitt yrkesliv. Efter att 

ha arbetat med vuxna på KomVux och 

även SärVux, började hon intressera sig 

för vad hon själv kallar ”svåra lärande-

situationer”. Med det menar hon all den 

bakgrund och kappsäck av erfarenheter 

från misslyckade lärandesituationer som 

dessa personer hade, men också den in-

verkan som hon i egenskap av psykolog 

och pedagog hade. 

– Om man under hela sin uppväxt och 

skolgång har blivit särbehandlad och fått 

veta att man har det lite svårare än andra 

att lära sig saker, är det självklart svårt att 

som vuxen frigöra den kunskap man bär 

inom sig. Dessa personer har ofta dåligt 

självförtroende och då gäller det att möta 

dem på ett annat sätt än genom sedvan-

liga bedömningar, säger Lisbeth Ohlsson. 

Hennes avhandlingsarbete grundar sig 

på träffar med en grupp vuxna anställda 

vid Samhall, som alla hade en sak gemen-

samt: de hade misslyckats på de diagnos-

tiska uppgifter som användes vid antag-

ningen till vuxenutbildningen. Frågan hon 

ställde sig själv var om det fanns dolda re-

surser för lärande hos dem, kunskap som 

inte kom fram vid standardiserade test. 

Personerna fick vara delaktiga i valet av 

problemlösningsuppgifter i svenska och 

matte, men istället för att bara skriva ner 

svaren, uppmuntrades de att tänka högt 

och berätta hur de uppfattade och ville lösa 

uppgifterna.

Under samtalen kom inte bara strate-

gier för hur uppgifterna skulle lösas fram. 

Många kom in på tidigare erfarenheter från 

skolan och andra lärandesituationer. 

– Det kunde vara egna övertygelser 

som att ”jag har aldrig varit bra på mat-

te” eller ”jag misslyckas ofta”. Personer-

nas livshistoria bestod många gånger av 

känslomässigt svåra upplevelser av att 

skiljas ut från sin klass och exempelvis 

placeras i särskola. Detta fortsatte att 

påverka deras förmåga att lära, säger 

Lisbeth Ohlsson. 

VILLE LÄRA SIG MER. Under samtalen 

framkom att de intervjuade ofta hade kun-

skaper i svenska och matematik som inte 

kom fram vid proven. Dessutom uttryckte 

alla en vilja att lära sig ännu mer. Slutsatsen 

är att dolda resurser för lärande kan frigö-

ras genom interaktion med andra.

– Negativa erfarenheter påverkar läran-

det långt upp i åldern. Detta är något som 

den som är van att se sig själv som mindre 

lyckad behöver bli medveten om. Pedago-

gens utmaning blir då att få eleven att istäl-

let för de negativa tankarna kring lärandet 

Kunskap bortom testresultaten
Att mäta kunskaper och färdigheter med standardiserade tester säger inte allt om vad vux-

na med intellektuella funktionsnedsättningar kan. Pedagogiska möten kan frigöra dold 

kunskap som inte visar sig på testerna, visar en avhandling av Lisbeth Ohlsson. 

Varför kallas vissa efterblivna och andra klassas som normala? Redan som ung anade 
Lisbeth ohlsson att personer med psykiska funktionsnedsättningar besatt dold kunskap.
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våga tro på sin förmåga och därmed skapa 

en ny relation till det egna lärandet. 

Lisbeth Ohlsson menar att alla som arbe-

tar i skolan och som träffar personer i svåra 

lärandesituationer kan ha nytta av resulta-

ten hon kom fram till. 

– Som pedagog tror jag att det är viktigt 

att reflektera över sin egen praktik, våga 

stanna upp och titta på den historia som 

eleven framför mig bär på. Pedagogens ut-

maning är att minska skulden och få eleven 

att skapa en ny relation till det egna läran-

det. Först då kan vi frigöra deras dolda re-

surser. Förhoppningsvis kan mina resultat 

också leda till en diskussion bland psykolo-

ger om vad vi ska ha strikta bedömningar 

och tester till. Min studie visar att det finns 

mycket kunskap bortom testerna, bara vi 

har förmågan att frigöra den.

Lisbeth ohlsson kan nås på  
lisbeth.ohlsson@hkr.se

Är det för stora barriärer mellan 
forskare och brukare? 
Ja, vi inom Handikappförbunden 

tycker att det ibland är så. Ofta står 

det i olika förordningar att bru-

karnas perspektiv ska finnas med i 

forskningen, men det är inte alltid 

så enkelt. Självklart finns det många 

bra projekt där forskare har invol-

verat brukare på olika sätt, men vi 

skulle gärna se att forskare och bru-

kare samarbetar mer.  

Varför är det viktigt att personer 
med funktionsnedsättningar är 
delaktiga i forskningen? 
Vi tror att forskningen blir bättre 

då. Frågeställningarna blir mer re-

levanta om man utgår ifrån verkliga 

idéer. Jag stöter ibland på forskare 

som blir besvikna över att ingen 

intresserar sig för deras forsknings-

resultat. Det kan ju bero på att frå-

gorna var fel ställda från början. 

Det finns fler fördelar. Ökad del-

aktighet ger bättre svarsfrekvens på 

enkäter och det är lättare att sprida 

sina forskningsresultat när de som 

beforskas redan är involverade.

Inom forskarvärlden mäts ofta 

kvaliteten i hur ofta ens arbete är 

citerat. Kanske kan det vara bra att 

dessutom beakta vilket inflytande 

forskningen får i samhället, hos 

dem som berörs?

Vad är projektet ”Från forsk-
ningsobjekt till medaktör”? 
– Det är ett resultat från ett ini-

tiativ från våra olika förbund, där 

det länge har funnits en önskan att 

arbeta mer medvetet med den sam-

hällsinriktade forskningen. Vi har 

fått ett treårigt anslag från Allmänna 

arvsfonden och är snart inne på vårt 

andra år. Rent konkret har vi inlett 

med en enkät inom handikapprö-

relsen för att få veta vad medlem-

marna i våra 43 förbund vill. Sedan 

har vi gått vidare med utbildningar, 

seminarier och möten. 

Bland annat arbetar vi med stu-

diecirklar på olika håll i landet, där 

vi inom handikapprörelsen samlas 

för att prata om forskning tillsam-

mans med inbjudna forskare. Vi 

hoppas att cirklarna kan stärka 

både deltagarna och forskarna, att 

nya idéer kan komma upp till ytan 

och att forskarna får möjlighet att 

slipa sina frågeställningar. 

Men det handlar också om att av-

dramatisera forskningen för många 

av våra medlemmar. Ibland finns det 

en alltför stor respekt för forskare 

och man kan vara lite osäker på vad 

forskarna egentligen är ute efter. 

Vad händer de kommande åren?
– Vi fortsätter med att kartlägga 

finansiärer och forskningsstiftelser 

och att ha seminarier om brukar-

medverkan. Vi kommer bland annat 

att ha en kurs om brukarmedver-

kan tillsammans med en högskola, 

och det blir så småningom även en 

handbok i ämnet. 

emil erdtman kan nås på  
emil.erdtman@hso.se

Hallå där! 
Emil Erdtman, forskningsut-
vecklare i projektet ”Från forsk-
ningsobjekt till medaktör” vid 
Handikappförbunden.
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Handikappförbundens samarbets-
organ är en paraplyorganisation som 
består av en rad handikappförbund. 
Uppdraget är att vara handikapprö-
relsens enade röst mot regering, riks-
dag och centrala myndigheter. Idag 
är 43 av landets handikappförbund 
medlemmar i samarbetsorganet. 

Bidrag till forskning om  
utvecklingsstörning 
Stiftelsen Sävstaholm ger ekonomiskt stöd till 

forsknings-och utvecklingsarbete inom området 

utvecklingsstörning. Stiftelsen har också ett särskilt 

program för doktorandstöd. 

 Ansökan om forsknings- och utvecklingsbidrag 
samt doktorandstöd görs på särskild blankett. Se-
naste ansökningsdatum för projekt som avses starta 
våren 2010 är den 1 september 2009.
 Ytterligare information och ansökningsblankett 
finns på www.stiftelsensavstaholm.se eller kan re-
kvireras från stiftelsens kansli.
Stiftelsen Sävstaholm
Vasagatan 15–17, 4 tr.
111 20 Stockholm
tel. 08-21 58 65, fax 08-796 70 90
E-post:stiftelsen.savstaholm@telia.com

Nyhetsbrev från NVC 
Nordic Network for Disability Coordinators, 
NNDC, är ett nytt nätverk för studievägledare 
som arbetar för att öka möjligheterna för personer 
med funktionsnedsättning att studera. Nätverket 
arrangerade nyligen en internationell konferens, 
”Bridging the gap” med stöd av Nordiska Handi-
kappolitiska rådet. 
 Läs mer om detta eller se fler nyheter på  
www.nsh.se. Du kan också prenumerera på ny-
heter från NVC: Skicka ett e-mail till info@nsh.se 
med ”NVC-nyheter” i titeln.

mailto:lisbeth.ohlsson@hkr.se
mailto:emil.erdtman@hso.se
mailto:stiftelsen.savstaholm@telia.com
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Läsvärt

Den viktiga leken
Hur kan det vara i skolan när man har 

en rörelsenedsättning? I en unik studie 

har etnologen Göran Nygren vid Uppsala 

universitet studerat det sociala livet, kun-

skapsinhämtningen och faktorer som är 

viktiga för om en elev upplever att han 

eller hon tillhör gruppen. Det unika i stu-

dien är att de sociala och kulturella pro-

cesserna studerats under lång tid.

Studien visade att skolorna strävade 

efter att organisera skolsituationen kring 

elever med rörelsenedsättning med en-

gagerade, kompetenta och erfarna lä-

rare och assistenter. Elevernas komplexa 

funktionsnedsättningar medförde ökade 

krav på hur skolan tillämpade ett elev-

perspektiv och individualisering samt på 

verksamhetens förmåga att vara flexibel. 

Rörelsenedsättningen eller den fysiska 

tillgängligheten var inte det största hin-

dret. Däremot var elevernas lärande, som 

krävde individuella pedagogiska lösning-

ar, den största utmaningen. Om detta ut-

tryckte skolpersonal och föräldrar störst 

osäkerhet och man önskade sig mest kun-

skap. Flera lärare efterlyste ett kontinuer-

ligt stöd i form av kompetensutveckling 

och mötesplatser för erfarenhetsutbyte. 

Författaren konstaterar att komplexiteten 

inte är ett hinder utan en tillgång i arbetet 

med att skapa en optimal skolsituation 

för elever med rörelsehinder. 

Rapporten bygger på fältarbeten med 

observationer, samtal med elever, skolper-

sonal och föräldrar samt djupintervjuer 

med elever i grundskolan och gruppinter-

vjuer med ungdomar och unga vuxna.

Rapporten har titeln SkolvaRdag med RöRelSehiNdeR 
– eN etNologiSk Studie och författare är göran 
nygren. Den kan läsas på uppsala universitets 
webbplats under publikationer.

Cerebral Pares (CP) är ett livslångt funk-

tionshinder, men trots detta har forsk-

ningen och också åtgärder, inriktat sig 

mot barn med CP. Karin Sandström, in-

stitutionen för medicin och hälsa, sjuk-

gymnastik, Linköpings universitet har i 

sin licentiatavhandling studerat hälsa och 

funktion, personernas egna erfarenheter 

av att leva med ett funktionshinder samt 

fysisk aktivitet och sjukgymnastik hos 

vuxna med CP.

Ett 70-tal vuxna personer (medelålder 

33 år) har intervjuats och undersökts kli-

niskt med vedertagna utvärderingsinstru-

ment. Resultaten visar sammantaget, att 

det ofta sker en försämring av den mo-

toriska funktionen i tidig vuxenålder. I 

samband med försämring ökar dock ofta 

medvetenheten om det egna funktions-

hindret och medför också att självbilden 

förändras, då med nya föreställningar om 

annorlundaskap. Man upplever ibland en 

känsla av att vara ”mittemellan” i rela-

tion till hur man betraktar sig själv och 

hur man ser sig i förhållande till olika 

samhällsfunktioner. 

Kroppens fysiska försämring påverkas 

med olika typer av fysisk aktivitet, vilka 

då är av stor betydelse. De personer som 

ingick i studien hade skiftande erfarenhe-

ter av sjukgymnastik och fysiska aktivi-

teter. I resultaten lyftes särskilt fram att 

träning gav ett välmående, som hade be-

tydelse för att kunna klara de dagliga ak-

tiviteterna. Det är därför viktigt att skapa 

goda möjligheter och lust att ägna sig åt 

fysiska aktiviteter hela livet. 

En annan viktig förutsättning är att få 

stöd för att utföra fysiska aktiviteter från 

en hälso- och sjukvård med kompetent 

personal. Under barn- och ungdomsåren 

finns det stödet att få inom ramen för 

barn- och ungdomshabiliteringen, men 

i vuxen ålder hade deltagarna i Karin 

Sandströms studie svårt att finna stöd och 

få lämplig hjälp i form av sjukgymnastik 

och individuellt anpassad fysisk träning. 

Den grupp som intervjuats tillhörde inte 

dem som har svåra och omfattande funk-

tionsnedsättningar och de hamnar där-

för ofta ”mittemellan” inom hälso- och 

sjukvården. De intervjuade personerna 

uttryckte ett stort behov av en tydlig or-

ganisation dit man alltid skulle kunna 

vända sig och där personalen hade god 

kompetens och kunskap om funktions-

nedsättning och funktionshinder. Flera av 

de personer som intervjuats ville bli kalla-

de till regelbundna besök i form av samtal 

och undersökning för att då kunna for-

mulera mål och diskutera strategier och 

tillvägagångssätt vad gäller till exempel 

träning och andra aktiviteter.

Vuxna med cerebral pares

Avhandling

Avhandlingen har titeln adultS with CeRe-
bRal PalSy – liviNg with a lifeloNg diSability.                                                         
Författare är karin sandström. Avhandlingen 
kan hämtas från http://urn.kb.se/resolve?urn=
urn:nbn:se:liu:diva-15771

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15771
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15771
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Trafikmedicin  
för socialtjänsten
Kunskap om och erfarenhet av lagarna 

SoL och LSS är en nödvändighet för att 

rättssäkerhet ska kunna upprätthållas och 

sociala stödinsatser ska kunna utvecklas. 

I boken Trafikmedicin för socialtjänsten 

– om SoL och LSS beskrivs de rättigheter 

och skyldigheter som en person som ska-

dats i trafiken har.  Utgångspunkten är en 

enkätstudie av handläggares erfarenheter 

och upplevelser. I boken tar författaren 

också upp de åtgärder och förändringar 

som kan utveckla och förbättra hand-

läggningen av trafikskadade personers 

situation.

Hyperaktivitet/impulsivitet och oupp-

märksamhet är vanliga beteenden hos 

yngre barn. Om dessa beteenden är sär-

skilt uttalade och förekommer ofta med 

hänsyn till barnets ålder kan det leda till 

diagnosen Attention Deficit Hyperacti-

vity Disorder (ADHD). Vad som specifikt 

orsakar ADHD är fortfarande inte känt. 

Resultat från forskning har kunnat visa 

på fler möjliga orsaker, som till exempel 

genetiska faktorer och brister i kognitiva/

neuropsykologiska förmågor. Men forsk-

ningsresultat har även visat att de barn 

med dessa svårigheter som inte uppfyller 

kriterierna för en ADHD- diagnos, ändå 

kan uppleva samma negativa konsekven-

ser som de barn gör som uppfyller kriteri-

erna för ADHD. 

Det är väl känt att ADHD kan se myck-

et olika ut beroende på hur de klassiska 

symptomen (hyperaktivitet/impulsivitet 

och ouppmärksamhet) förhåller sig till 

kognitiva/neuropsykologiska brister (som 

till exempel arbetsminne, motivation) och 

beteendeproblem (trots, internaliserade 

problem, försämrade skolprestationer). 

I sin avhandling vid institutionen för 

psykologi, Uppsala universitet har Cecilia 

Wåhlstedt undersökt sambanden mellan 

klassiska symptom, kognitiva/neuropsy-

kologiska brister och beteendeproblem. 

Resultaten ger stöd för att olika kogniti-

va/neuropsykologiska brister kan förkla-

ra ADHD- symptom hos barn, samtidigt 

som författaren visar att inte alla barn 

med ADHD- symptom har kognitiva/

neuropsykologiska brister. Dessa brister 

liksom beteendeproblem hade samband 

med ouppmärksamhet, men inte med hy-

peraktivitet/ impulsivitet. 

Avhandlingens resultat bidrar med ny 

och betydelsefull kunskap med vars hjälp 

man kan identifiera mer homogena un-

dergrupper i gruppen barn med ADHD. 

Resultaten kan också tjäna som utgångs-

punkt för att utveckla teoretiska modeller 

som innehåller flera möjliga kognitiva/

neuropsykologiska brister i relation till 

ADHD- symptom hos barn.

Resultaten ger oss också möjlighet att 

identifiera barn med ADHD-symptom 

på ett tidigt stadium, vilket skulle kunna 

innebära förbättrade och individuellt 

anpassade behandlingsmetoder, menar 

Cecilia Wåhlstedt.

ADHD hos barn

Boken heter tRafikmediCiN föR SoCialtjäNSteN – om 
Sol oCh lSS. Den är skriven av Jörgen Lundälv 
och utgiven av meyers, Lysgatan 35, 802 86 
gävle, orderfax: 026-14 14 13 eller  
e-post: info@meyers.se

Avhandlingen har titeln SPeCifyiNg the heteRo-
geNeity iN ChildReN with adhd: SymPtom domaiNS, 
NeuRoPSyChologiCal PRoCeSSeS aNd Co moRbidity. 
Författare är Cecilia Wåhlstedt.Avhandlingen 
kan hämtas från urn_nbn_se_uu_diva-9485-
2_fulltext.pdf (application/pdf)

Från och med i år kan du som prenumerant på 
Forskning om funktionshinder pågår själv 
välja om du vill ha tidningen i pappersform eller 
om du hellre vill läsa den på webben. 
 Av ekonomiska skäl är vi på Centrum för forsk-
ning om funktionshinder, Uppsala universitet, 
tacksamma om de som lika gärna läser tidningen 
i pdf-format, mailar till cff@cff.uu.se och med-
delar detta. 
 Allt fler vill prenumerera på tidningen och det 
innebär ökande kostnader. Att läsa tidningen i 
pdf-format sparar både pengar och miljö. Dess-
utom underlättar det tillgängliga pdf-formatet för 
personer som använder läshjälpmedel. Det inne-
bär att innehållet är anpassat till de hjälpmedel 
som finns för personer med rörelsehinder, dys-
lexi, blinda och personer med synnedsättningar.

Läs tidningen på webben!

mailto:info@meyers.se
malto:cff@cff.uu.se
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BegRÄnsAD eFteRsÄnDnIng
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Kalendern
jUNI
4–6  Vilnius, Litauen
  21st Annual meeting of the 

european Academy of Child-
hood Disability (eACD)

  www.eacd2009.com

24–27 Singapore, Australien
  IAssID Asia-pacific Regional 

Congress
  www.iassid.org

jULI
5–10  Dublin, Irland
  International Council for 

education of people with 
Visual Impairment (ICeVI) 
european Conference

  www.icevidublin2009.org

SEPTEMbER
3–5  Amsterdam, Holland
  the 7th Congress of men-

tal health in Intellectual 
Disability: promoting mental 
health for people with Intel-
lectual Disability

  www.amsterdam 
congress2009.org

SEPTEMbER
17–18 Göteborg
  Fungerande arbetsliv för per-

soner med synnedsättning, 
FFs/Forum Vision, göteborg

  www.forumvision.org

21–22 Stockholm
  Intradagar: om stöd och 

service till personer med in-
tellektuella funktionshinder

  www.intra.info.se

22–27 Senigalla, Italien
  the 7th Deafblind Inter- 

national Conference
  www.dbiconference2009.it

24–25 Leipzig, Tyskland
  Daisy International  

technical Conference
  www.daisy2009.de/en/

programme/international-
technical-conference.html

OKTObER
15–17 Minneapolis, USA
  Closing the gap
  www.closingthegap.com

NOVEMbER
4–6   Grange-Over-Sands,  

Cumbria, Storbritannien
  Authenticity to Action – 

Involving service users and 
carers in higher education

  http://www.uclan.ac.uk/
health/about_health/
health_bdu/files/health_
conferences_041109_
cp.pdf

2009

... av Forskning om funktions hinder 
pågår kommer v. 39. 
Manusstopp 14/8 2009.

Nästa nummer ...

Spar pengar och miljö,  läs oss på webben!
Vill du hellre läsa Forskning om funktions-
hinder pågår på webben, och därmed spara 
både pengar och miljö? E-posta din anmälan till  
cff@cff.uu.se så får du tidningen i PDF-format istället.
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