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Sammanfattning: Studiens syfte var att beskriva eventuella förändringar avseende beteende 
och kommunikation hos barn med autismspektrumstörning och institutionaliserings-
problematik när de fick möjlighet att kommunicera med hjälp av bildstöd. En kvalitativ 
metod med en fallstudiedesign valdes. Två barn ingick i studien. Datainsamlingen skedde 
genom delvis strukturerade intervjuer av personal samt observationer och bedömningar av 
barnen. Interventionerna pågick under knappt fyra veckor. Resultatet visade att båda barnen 
trots sin institutionaliseringsproblematik utvecklade sin förståelse för kommunikation 
generellt samt visade ett ökat lugn efter interventionerna. Förmågan att ta initiativ till 
kommunikation ökade. Det ena barnet utvecklade även sitt talade språk och fick större 
förståelse för abstrakta begrepp. Slutsats: Barnen i studien kunde trots sina 
institutionaliseringsproblem utvecklas både beteende- och kommunikationsmässigt när de fick 
tillgång till utökade kommunikationsmöjligheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Autismspektrumstörning, institutionalisering, kommunikation, arbetsterapi, 
alternativ och kompletterande kommunikation, fallstudie 
 



 3 

 
 
 
Till att börja med vill vi uttrycka vårt stora tack till den biståndsorganisation som välkomnade 
oss att genomföra studien. Tack även till barn och personal på barnhemmet för samarbete och 
engagemang. Vi vill också tacka vår handledare Kajsa för stort stöd och positiv inställning 
genom hela arbetet. Tack även till vår "extrahandledare", arbetsterapeuten på barnhemmet, för 
all uppmuntran och praktisk hjälp. 
 
Tack också till våra sponsorer som har gjort studien möjlig att genomföra: Hargdata AB, 
Komikapp-Rehatek AB, Olof Svensson, RehabCenter AB, Jane Nyqvist, Pernilla Hedlund 
och Mariann Wolf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ...........................................................................................4 
INLEDNING.........................................................................................................................4 
BAKGRUND ........................................................................................................................5 

Autism/Autismspektrumstörning ....................................................................................5 
Kommunikation och språk...............................................................................................6 

Kommunikationens betydelse......................................................................................................................... 6 
Miljöns betydelse för kommunikation och aktivitet....................................................................................... 6 

Autismspektrumstörning och kommunikation................................................................6 
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).. ...............................................7 

Grafisk AKK och autismspektrumstörning.................................................................................................... 7 
Barn på rumänska institutioner.......................................................................................7 
Problemformulering .........................................................................................................8 

SYFTE ..................................................................................................................................8 
METOD ................................................................................................................................8 

Design................................................................................................................................8 
Fallstudie....................................................................................................................................................... 8 

Studiens kontext................................................................................................................9 
Urval..................................................................................................................................9 

Deltagare....................................................................................................................................................... 9 
Datainsamling .................................................................................................................10 

Bedömningar................................................................................................................................................10 
Intervjuer......................................................................................................................................................10 
Observationer...............................................................................................................................................10 
Interventioner...............................................................................................................................................11 

Dataanalys.......................................................................................................................12 
ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN...............................................................................13 
RESULTAT ........................................................................................................................13 

Rafael ..............................................................................................................................14 
Mot utökade möjligheter att visa vad han vill..............................................................................................15 
Mot större förståelse för kommunikation......................................................................................................17 
Förståelse för kommunikationen påverkar sinnesstämning..........................................................................18 

Lutica ..............................................................................................................................19 
En utveckling mot större förståelse för kommunikationens möjligheter.......................................................20 
En utveckling av förståelse för abstrakta begrepp.......................................................................................21 
En förändring mot en mer harmonisk sinnesstämning.................................................................................22 

DISKUSSION .....................................................................................................................22 
Metoddiskussion .............................................................................................................22 
Resultatdiskussion ..........................................................................................................24 
Förslag på vidare forskning ...........................................................................................26 

REFERENSER...................................................................................................................27 
 
Bilaga 1 ADL-taxonomin, barnversionen 
Bilaga 2 ACIS-S Sammanställningsblankett 
Bilaga 3 Inquiry regarding permission 

 
 
   
 
 



 5 

INLEDNING 
Människan är av naturen utvecklingsbar men utveckling är beroende av aktivitet och 
handling. Människan är en social varelse som utför aktiviteter i samspel med andra (FSA 
2005). Förutsättning för många aktiviteter är kommunikation och kommunikation i sig kan 
vara en aktivitet. För människor med autism är ofta kommunikation något som kan vara svårt 
att förstå och de kan behöva hjälp med att upptäcka möjligheterna som kommer av att kunna 
kommunicera. Under tidigare besök på barnhem i Rumänien såg vi de bristande möjligheterna 
där för barn med autism att utveckla sina kommunikationsfärdigheter. Idén att studera om 
barn med autism som även har institutionaliseringsproblematik kunde förstå och använda ett 
alternativt sätt att kommunicera föddes. 
 

BAKGRUND 

Autism/Autismspektrumstörning 
Litteraturen beskriver inte begreppet Autism/Autismspektrumstörning enhetligt, ibland 
används begreppet autismspektrumstörning, ibland begreppet autism. Begreppen redovisas 
här i enlighet med den refererade litteraturens beskrivning. 
 
Människor med autism finns i alla världsdelar och i alla sociala miljöer (Gillberg 2005). 
Ungefär ett barn på 1 000 (födda) drabbas av autism. I 25 % av fallen finns en bakomliggande 
kromosomskada, genetisk sjukdom eller ämnesomsättningsrubbning. Hos nästan samtliga 
drabbade identifieras tecken på funktionsstörning eller skada i pann- eller tinningloberna, 
lillhjärnan och/eller hjärnstammen (Gillberg 2008). 
 
Diagnoskriterierna för autism, enligt DSM-IV-TR berör nedan beskrivna områden. För att 
diagnosen autism ska få ställas måste det finnas nedsättningar inom alla dessa områden (APA 
2000).  
 
1. Kvalitativ nedsättning av förmåga till social interaktion vilket innebär bl.a. påtagligt 
bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck, oförmåga att etablera 
kamratrelationer, brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra 
och brist på social eller emotionell ömsesidighet. 
2. Kvalitativ nedsättning av förmågan att kommunicera vilket innebär försenad talutveckling 
eller inget tal alls, stereotypt tal med många upprepningar, brist på varierad och spontan 
låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende. 
3. Begränsande repetitiva och stereotypa mönster i beteenden, intressen och aktiviteter vilket 
innebär omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen, oflexibel 
fixering, stereotypa och upprepade motoriska manér och enträgen fascination inför delar av 
saker. 
 
De tre områdena ovan kan ta sig varierande uttryck och på grund av detta myntades begreppet 
autismspektrumstörning. Det är ett samlingsnamn för autism, Aspergers syndrom och andra 
autismliknande tillstånd (Wing 1996). 
 
Vid alla autismspektrumstörningar förekommer kognitiva nedsättningar. De finns inom tre 
områden. Det första är ”Theory of mind”. Svårigheter inom området innebär problem att 
förstå att andra människor kan känna och tänka på andra sätt än man själv samt att andra 
människors känslor och tankar påverkar deras beteende. Det andra området kallas ”Central 
koherens” och svårigheter där innebär att personen koncentrerar sig på detaljer istället för på 
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helheten. Det gör att det är svårt att hitta den ”röda tråden” i en stor mängd information och 
tillvaron blir därför splittrad och svårförstålig för den drabbade. Det sista området är 
”Exekutiva funktioner”. Brist inom detta område ger problem i samordnandet av olika typer 
av information vilket kan innebära svårigheter att orientera sig i tid och rum, planera, hejda 
sina impulser, lära av erfarenheter och kontrollera uppmärksamheten (Wing 1996, Västerbro 
2007). 
 

Kommunikation och språk 

Kommunikationens betydelse 
Kommunikation och interaktionsfärdigheter definieras som de observerbara handlingar som 
används för att framföra en avsikt, tanke eller behov och att koordinera sitt beteende för 
interaktion med andra människor (Forsyth et al 1999). Kommunikation är riktad information 
till någon annan och omfattar alltid mer än en person, en sändare och en mottagare (Frost & 
Bondy 2002, Arnqvist 1993). Kommunikation innebär inte enbart verbalt språk utan även 
kroppsspråk, mimik, skrift, bilder, tecken mm. (Frost & Bondy 2002). Språket har en viktig 
social roll och används för att förstå vår omgivning och kultur, strukturera erfarenheter, lösa 
problem och upprätthålla kontakt med andra människor (Arnqvist 1993). Att kommunicera 
innebär en utvidgad och förändrad erfarenhet och möjlighet att reflektera över tidigare 
erfarenheter (Dewey 1999).  
 

Miljöns betydelse för kommunikation och aktivitet 
Miljön innefattar kulturella, fysiska och sociala komponenter. Personer påverkar och påverkas 
av sin omgivande miljö. Relationen mellan personen och miljön påverkar personens 
utförandekapacitet, organisationsförmåga, valmöjlighet och tillfredsställelse i aktivitet 
(Townsend et al. 2002). Detta innebär att miljön kan utgöra ett stöd och/eller ett hinder för 
människans möjlighet att utföra aktivitet (Kielhofner, G. 2002). En miljö som erbjuder 
möjligheter till aktivitet främjar aktivitetsutveckling (Kielhofner, G. 2002). Vi menar att en 
förutsättning för många aktiviteter är kommunikation och kommunikation kan också i sig vara 
en aktivitet. Enligt Frost och Bondy (2002) har miljön betydelse för kommunikation och 
kommunikativ utveckling kan främjas genom skapande av många tillfällen till 
kommunikation. Andra delar i miljöns betydelse för kommunikation är omgivningens 
kunskaper om personens nuvarande färdigheter och omgivningens förväntningar på 
kommunikationen.  
 

Autismspektrumstörning och kommunikation 
Troligen försöker personer med autism kommunicera men alla har inte kunskap om hur detta 
ska ske. Våldsamt utagerande och självskadebeteende är inte ovanligt och kan vara ett sätt att 
uttrycka att personen vill förändra något. För omgivningen blir detta försök till 
kommunikation ofta alltför vagt för att kunna tolkas på rätt sätt (Peeters 1998). Det är viktigt 
för människor med autism att kommunikationen lärs ut på ett konkret sätt så att han/hon 
förstår själva syftet med kommunikationen. Eftersom det kan vara svårförståligt för 
människor med autism att upptäcka möjligheterna med kommunikation förändras 
livssituationen positivt för dem när de upptäcker det (Peeters 1998).  
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Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)  
AKK är ett område av klinisk praxis som syftar till att kompensera för oförmåga eller nedsatt 
förmåga att uttrycka sig hos personer med svåra kommunikativa funktionshinder. AKK-
systemet är bl.a. symboler, bilder, hjälpmedel, strategier och tekniker som används av 
individer för att öka kommunikationsmöjligheterna (Beukelman & Mirenda 1998). Att 
tillägna sig AKK är en komplex process som inte involverar bara den enskilda utan även 
denna persons omgivning (Trygg et al.1998).  
 

Grafisk AKK och autismspektrumstörning 
Personer med autism som befinner sig på en lägre utvecklingsnivå har svårt att se sambandet 
mellan föremål, människor eller händelser och abstrakta språkljud (Peeters 1994). Deras 
visuella förmåga är starkare än den auditiva och därför används ofta grafisk AKK som ett stöd 
för personer med autism. Grafisk AKK innebär att bilder och/eller symboler används vid 
kommunikation (Trygg et al.1998). Det förbättrar de kommunikativa möjligheterna eftersom 
det är mer lättförståligt, ställer lägre kognitiva krav och är mer konkret än det talade språket 
(Peeters 1994). Bilden finns också konkret kvar i rummet vilket inte det talade ordet gör. 
Dessutom kräver inte bildstöd och symboler så mycket kunskap för omgivningen jämfört med 
t.ex. teckenspråk. Med hjälp av grafisk AKK kan man strukturera tillvaron så att personen får 
en större förståelse för omvärlden t.ex. med hjälp av olika scheman. En del personer med 
autism är helt beroende av grafisk AKK för att kommunicera medan andra använder det som 
stöd till tal (Trygg et al.1998). 
 
I området grafisk AKK ryms träningsprogrammet Picture Exchange Communication System 
(PECS). Det används för att utveckla kommunikationsfärdigheter hos barn och vuxna som har 
svårigheter med det talade språket (Frost & Bondy 2002). Grundläggande för träningen är att 
eleven redan från starten tränas att ta initiativ till kommunikation (Frost & Bondy 2002). 
PECS följer parallellt med normal språkutveckling på så sätt att barnet först lär sig ”hur” man 
kommunicerar och grundläggande regler för kommunikation. Sedan lär sig barnet att 
kommunicera specifika budskap. Barnet lär sig först att använda en bild åt gången och sedan 
att kombinera flera bilder. Träningsprogrammet är baserat på forskning och praktisk 
erfarenhet utifrån Tillämpad Beteende Analys (Frost & Bondy 2002). Praktiskt går träningen 
ut på att barnet ska överlämna en bild till personen barnet kommunicerar med och i utbyte får 
barnet det som bilden symboliserar. I början av träningsprocessen har barnet ett ”hjälpjag” 
som fysiskt guidar barnet t.ex. genom att ta barnets hand och hjälpa det att räcka fram bilden. 
Hjälpjaget ska vara tyst, inte hjälpa barnet mer än absolut nödvändigt och ska avveckla sig 
själv så snart det är möjligt. Svårighetsgraden på träningssituationerna ökar successivt i takt 
med att barnet utvecklas för att barnet sedan ska kunna använda PECS i vardagssituationer 
(Frost & Bondy 2002).  
 

Barn på rumänska institutioner 
Under de senaste åren har det gjorts framsteg gällande barns rättigheter i Rumänien genom att 
lagar har anpassats till FN: s barnkonvention. Antalet barn på institutioner har minskat och 
förhållandena på institutionerna anses acceptabla, dock inte alltid på de återstående stora 
institutionerna (Regeringskansliet 2007). Med institution menar vi i denna uppsats ett boende 
som drivs på ett formellt administrerat sätt och där ett stort antal övergivna barn lever. Enligt 
Rutter et al (2001) påverkas barn som växer upp på institutioner negativt i många avseenden, 
s.k. institutionaliseringsproblematik. De visar oftare än andra barn tecken på anknytnings-
problem, ouppmärksamhet, överaktivitet, kognitiva nedsättningar samt autistiska drag. Enligt 
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Ellis et al (2004) har de ofta även psykiska svårigheter t.ex. oro och känslomässiga problem 
samt är försenade gällande både fysisk och psykisk utveckling. Synliga symptom hos barn 
med institutionaliseringsproblematik kan vara gungningar och vaggningar av kroppen samt 
problem vid födointag (Becket et al. 2002). Problemen blir vanligare ju längre tid barnet 
spenderat i institutionell miljö. Även åldern på barnet då de övergavs påverkar, då låg ålder 
leder till svårare skador (Ellis et al 2004). Det finns ca 20 000 funktionshindrade barn på 
institutioner i Rumänien idag (Svenska Ambassaden 2007). För dem är situationen svår och 
rapporter om våld och vanvård är vanliga (Regeringskansliet 2007). Den rumänska regeringen 
arbetar mot att placera övergivna barn i familjer vilket är svårt avseende barn med 
funktionshinder. Detta medför att de blir kvar på institutionerna (Regeringskansliet 2007). 
 

Problemformulering 
Kommunikationen har en viktig social roll och används bland annat till att förstå och påverka 
omgivningen (Arnqvist 1993). Miljön, både fysisk och psykisk, kan främja den 
kommunikativa utvecklingen (Frost & Bondy 2002). Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation (AKK) kan underlätta kommunikationen för personer med kommunikations-
svårigheter. Den AKK-form som oftast används för barn med autismspektrumstörning är 
olika sorters grafiska kommunikationshjälpmedel, bl.a. bildstöd (Trygg et al.1998). I 
Rumänien finns barn med autismspektrumstörning som lever på institution, en miljö som ger 
bristfällig stimulans och utvecklingsmöjlighet. Forskning kring om barn med autism och 
institutionaliseringsproblematik kan tillgodogöra sig bildstöd trots sin mycket speciella 
uppväxtmiljö har vi inte funnit. Kan de förstå och använda det? Hur förändras deras beteende 
vid användning av bildstöd? Ökad kunskap om bildstödets möjligheter för barn på institution 
skulle kunna användas av arbetsterapeuter kliniskt verksamma inom detta område. 
 

SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att beskriva eventuella förändringar avseende beteende och 
kommunikation hos barn med autismspektrumstörning och institutionaliseringsproblematik 
när de får möjlighet att kommunicera med hjälp av bildstöd.  
 

METOD 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats och en fallstudie har utförts. Datainsamlingen gjordes med 
hjälp av intervjuer, observationer och bedömningar. Kvalitativ innehållsanalys användes för 
att analysera insamlad data.  
 

Design  

Fallstudie 
Fallstudiens syfte är att studera en företeelse ”på djupet”. Genom att få kunskap om det 
specifika fallet fås även bättre förståelse generellt för den företeelse man är intresserad av 
(Merriam 1994). Fallstudie väljs när forskningen är inriktad på ett problem i en specifik miljö 
för att få fördjupad kunskap inom det aktuella problemet (DePoy & Gitlin 1999). I denna 
studie innebar det att datainsamling och interventioner gjordes grundligt kring två barn. 
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Studiens kontext 
 I Rumänien verkar en biståndsorganisation som bland annat driver ett barnhem för barn med 
särskilda behov. Det är på detta barnhem som data för studien samlats in. För att underlätta 
och tydliggöra fortsatt skrivande kallas barnhemmet ”Spiranta”. Här finns fem barn mellan 
fyra och femton år, alla med någon typ av autismspektrumstörning. Barnen har tidigt blivit 
övergivna av sina familjer och har p.g.a. av sin uppväxt institutionaliseringsproblematik. De 
har bl.a. i mycket liten utsträckning fått möjlighet att ta egna initiativ, ha egna idéer, tänka 
själva eller göra egna val. Barnen har inte fått möjlighet att kommunicera på annat sätt än 
verbalt, vilket för några av dem lett till problem med att kommunicera med sin omgivning. De 
flesta i personalen har låg utbildningsnivå och låg kunskap om arbete med barn och barn med 
funktionshinder. En engelsk volontär som är arbetsterapeut bor på barnhemmet. Hon är 
arbetsledare och har det praktiska ansvaret, men arbetar som vårdare vid behov. Hon försöker 
utbilda personalen och ge barnen mer stimulans och utvecklingsmöjligheter än de tidigare fått. 
Det finns även en föreståndare anställd som har ansvar för administration och ekonomi. 
Periodvis kommer även volontärer från olika delar av världen och arbetar på ”Spiranta”.  
 
Under uppsatsarbetet involverades tre personal (av fem) samt arbetsterapeuten i behandlingen 
som utfördes. Vi samarbetade mest med arbetsterapeuten och en i personalen, som vi kallar 
Catarina. Både Catarina och arbetsterapeuten hade funnits i verksamheten ungefär 1,5 år. De 
två personal som inte involverades hade andra ansvarsområden och var därför inte delaktiga. 
 

Urval 
För att finna deltagare gjordes ett ändamålsenligt urval enligt Polit och Beck (2004). Urvalet 
gjordes genom diskussion med arbetsterapeuten på barnhemmet.  
 
Följande inklusionskriterier skulle vara uppfyllda för att ett barn skulle komma ifråga för 
deltagande:  
- trolig diagnos inom autismspektrum  
- uppväxt på barnhem vilket lett till institutionaliseringsproblematik 
- inget eller nästan obefintligt verbalt språk 
- bedömts befinna sig på tillräcklig utvecklingsnivå för att tros kunna ta till sig användandet 
av bildstöd. (Denna bedömning gjordes av arbetsterapeuten). 
 

Deltagare 
Det fanns två barn som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. En pojke som vi kallar 
Rafael, 14 år, och en flicka som vi kallar Lutica, 12 år. Informationen i beskrivningen om 
barnens bakgrund nedan kommer från samtal med personalen.  
 
Rafael 
Rafael levde sina första år på statlig institution. Han kom till ”Spiranta” när han var 7 år. Det 
fanns ingen skriftlig information från åren innan 7 års ålder. Man trodde att han suttit i någon 
sorts låda och haft mycket lite stimulans. Kanske var han fastbunden, vilket många barn på 
institutioner var. Han lärde sig gå när han var 7 år.  
 
Lutica 
Lutica bodde sina första år på ett annat privatägt barnhem. Där fick hon betydligt bättre 
omvårdnad än vad som erbjöds på en statlig institution men det fanns ingen kunskap om barn 
med hennes svårigheter och hon kom långt efter i sin utveckling.  
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Datainsamling 
Data är insamlad med hjälp av flera metoder, s.k. triangulering (dePoy & Gitlin 1999).  
Bedömningar med hjälp av strukturerade instrument, intervjuer, samt videoinspelade 
observationer användes.  

Bedömningar 
Bedömning av ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet) gjordes utifrån ADL-taxonomin, 
barnversionen (se bilaga 1), genom observation av barnen samt samtal med personal. 
Instrumentet har en bedömningsskala på tre steg, gör, kan och vill . Flera studier har styrkt 
dess struktur- och begreppsvaliditet (Törnquist 1995). Bedömning av barnens 
kommunikationsförmåga gjordes utifrån instrumentet Bedömning av kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter, ACIS-S, Version 2 (se bilaga 2). Det är ett observationsinstrument 
som skattar en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter i samspel med andra 
personer i någon form av aktivitet och/eller socialt samspel. Bedömningsskalan innehållande 
fyra steg där 4 innebär ”kompetent” och 1 innebär ”brist” inom kommunikation och 
interaktion. Instrumentet bygger på Model of Human Occupation. Validiteten i den svenska 
versionen har testats och visat sig vara god (Haglund & Kjellberg 1998).  
 

Intervjuer 
För att få ytterligare information om barnens nuvarande kommunikationsförmåga intervjuades 
arbetsterapeuten samt Catarina. Intervjuer gjordes innan interventionerna startades. För att få 
information om eventuella förändringar hos barnen efter interventionerna genomfördes även 
intervjuer med samma personer efter att interventionerna avslutats. Delvis strukturerade 
intervjuer användes enligt Merriam (1994). Intervjuerna varade mellan 20 och 50 minuter och 
ägde rum på barnhemmet. Tolk användes vid intervjuerna med Catarina. En av oss hade 
ansvaret för intervjun medan den andra skötte teknik samt ställde följdfrågor vid behov. 
Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ut ordagrant.  Efter studiens avslutande förstördes 
inspelat material. 
 
Första intervjun bestod av frågan: 
- Kan du berätta om hur barnet fungerar gällande kommunikationsförmåga? 
Följdfrågor ställdes för att höra att svaren säkert uppfattats rätt samt för att vara säker på att 
områden kring barnens styrkor och svagheter berördes. 
 
Andra intervjun bestod av frågan: 
- Har du sett någon/några förändringar gällande barnens kommunikationsförmåga efter de 
interventioner som gjorts? 
En intervjuguide bestående av fyra s.k. domäner användes. Det var områden som valdes ut 
under analysen av första intervjumaterialet och gjorde det möjligt att dela in texten i en grov 
struktur. Domänerna var initiativ- och uttrycksförmåga, efterfråga, förstå budskap från 
omgivningen samt känslobudskap/känslouttryck. Om inte intervjudeltagaren själv tog upp hur 
barnet utvecklats inom dessa ställes följdfrågor angående dem. 

Observationer  
Observationerna videofilmades och var mellan och två och fem minuter långa.  Rafael 
observerades vid tre tillfällen, dels under första och sista träningstillfället med PECS och dels 
under en vardaglig situation tillsammans med en personal efter avslutad intervention. Lutica 
observerades vid två tillfällen, dels under första träningssituationen med PECS och dels under 
en träning i vardaglig miljö efter avslutad intervention. Anledningen till att Lutica 
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observerades två gånger var att hennes träningar nått den nivån att de utfördes i vardaglig 
miljö och ett separat träningstillfälle för att observera henne ytterligare en gång var då inte 
aktuellt. Efter studiens avslutande förstördes videomaterialet. 

Interventioner 
Nedan beskrivs de utförda interventionerna över tid i tabell I samt i text. Vid samtal med 
personal gjordes bedömningar om när barnen var mogna för en ny intervention. Alla 
interventioner som gjordes beskrevs i dagboksform för att sedan användas i beskrivningen av 
interventionerna över tid. 
 
Tabell I. Interventionerna över tid 

                                       
              
                    
                
           _   _          _           _             _    

                           
      o               o  o   
                
     b      i                               i  b   
                    
  v 1   v 2  v 3  v 4  v 5    
              
                        
             
   Träningsperioden, PECS        

   _ Samarbete, handledning personal. Markeringarna är samverkansträffar  

   Införande och utveckling av scheman       

 b Bedömningar           

 i Intervjuer         

 o Observationer        
          
 
Under hela interventionsperioden hölls kontinuerligt samverkansträffar med personalen. Det 
första hölls tillsammans med arbetsterapeuten för att berätta mer om studien samt planerade 
interventioner och det fortsatta arbetet. Vid de övriga träffarna fick personalen undervisning, 
information, råd och uppmuntran samt olika interventioner diskuterades och följdes upp. De 
tre personal som involverades i arbetet samt arbetsterapeuten deltog under samverkans-
träffarna. Arbetsterapeuten tolkade mellan engelska och rumänska.  
 
Vecka 1 genomfördes bedömningar och observationer av barnen samt intervjuerna med 
arbetsterapeuten och Catarina. Arbetet med att ta fram bilder som ansågs meningsfulla för just 
dessa barn påbörjades. Inom arbetsterapeutiska interventioner är det viktigt att utgå från ett 
klientcentrerat arbetssätt och koncentrera sig inom de områden som är meningsfulla för 
individen (Samuelsson & Zachrisson  2005). Både tecknade bilder från en bilddatabas samt 
foton användes. Foton på barnen sattes upp vid deras klädhängare samt vid deras hyllor i 
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lekrummet. Bilder på föremål sattes upp på hyllor, lådor och skåp i lekrum och i köket för att 
tydliggöra var olika saker förvarades.  
 
Vecka 2 påbörjades träningen med PECS med barnen. Arrangerade träningstillfällen ägde 
rum några gånger under veckan med varje barn där även personal var delaktig. Barnen fick 
varsin pärm att förvara sina personliga bilder i. Första träningstillfället med varje barn 
filmades för att användas som observation. Personalen uppmuntrades att träna barnen varje 
dag, även då de inte fick handledning vid träningstillfället.  
 
Vecka 3 påbörjades arbetet med att införa och utveckla olika bildscheman. Genom samtal 
med personal samt arbetsterapeuten beslutades när barnen ansågs mogna för dem. Ett 
bildschema som visade vilken personal som arbetade samt vem som skulle arbeta nästa pass 
sattes upp för att alla barn skulle kunna ha användning av det. Lutica fick ett eget schema för 
hela veckan men endast bilder för en dag i taget sattes upp.  Träningarna med PECS fortsatte 
på samma sätt som under v 2.  
 
Vecka 4 fortsatte interventionerna (träningar med PECS samt införande av bilder i 
vardagsmiljön). Rafael fick ett dagsschema med ett fåtal bilder. Lutica fick ett aktivitets-
schema som beskrev hennes morgonrutiner. 
 
Vecka 5 fortsatte interventionerna som beskrivet ovan och de avslutande observationerna 
utfördes. I slutet av veckan gjordes de avslutande bedömningarna och intervjuerna. 
 

Dataanalys 
Intervjuer och observationer analyserades enskilt för varje barn enligt den analysprocess som 
Lundman och Graneheim (2008) beskriver för kvalitativ innehållsanalys. Varje intervju och 
observation analyserades var för sig.  
 
Materialet från intervjuerna lästes två gånger, sedan reflekterades gemensamt över textens 
innehåll för att få en helhetsbild. Analysenheten, dvs. den text som sedan skulle analyseras, 
identifierades. Det gjordes genom att de delar i texten som handlade om kommunikation 
markerades. För att kunna dela upp texten i en grov struktur valdes domäner ut. De valdes 
med hjälp av huvudområdena i ACIS-S. Domänerna som användes var initiativ- och 
uttrycksförmåga, efterfråga, förstå budskap från omgivningen samt känslobudskap/ 
känslouttryck. De områden i texten som representerades av respektive domän markerades och 
utifrån dessa togs sedan meningsbärande enheter ut. Domänerna och de meningsbärande 
enheterna fördes in i en tabell. Därefter gjordes kondensering och kodning av materialet. Efter 
detta togs domänerna bort ur tabellen för att göra det praktiskt möjligt att flytta runt de olika 
tabelldelarna och av dem bilda kategorier som sedan sammanbands av övergripande teman. I 
Tabell II redovisas ett utdrag ur dataanalysen. Analysen påbörjades på engelska eftersom det 
var på det språk som intervjuerna utförts. När koderna abstraherades för att och bilda 
kategorier var det naturligt att övergå till svenska.  
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Tabell II. Utdrag ur dataanalys av intervju 
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori Tema 

3:7…he understands like 
that he can ask for 
different things… he 
understands more about 
what is going to 
happen… or that he 
has...that he can choose 
what is going to 
happen… 

3:7 he understands 
that he can ask and 
choose and he 
understands what is 
going to happen 

3:7 understands 
that he can ask 
and choose 
 
 
 

Förstår 
möjligheterna 
med 
kommunikation 

Förståelse för 
kommunikation 

2:5. Sometimes he takes 
an own initiative to go 
and grab a card, but not 
always. 

2:5 sometimes he 
takes own initiatives 
to take a card, but not 
always 

2:5 sometimes 
takes initiative to 
take a card 

1:3 I have noticed that 
he takes more initiative, 
mostly in situations 
around food… and I 
think it has to do with 
the pictures as well as 
him just in general 
understanding that he 
has the authority, the 
right to… 

1:3 takes more 
initiative and have 
more understanding 
that he has the 
authority 

1:3a takes more 
initiatives 
 
 
 

Initierar, väljer 
 
 
 
 
 

Visar vad han 
vill 
 

 
Efter att ha tittat ett flertal gånger på filmerna beskrevs vad som hände vid observations-
tillfällena i textform. Analys av observationerna gick sedan till på samma sätt som analys av 
intervjuerna förutom att steget ”kondensering” uteslöts eftersom textmassan inte var så stor. 
Hela analysen av observationerna skedde på svenska. 
Resultatet av bedömningarna från före och efter intervention jämfördes och diskuterades. 
 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Barnens identitet är dold genom att information inte uppges om den inte är nödvändig och den 
information som uppges är delvis förändrad. Etiska regler enligt Helsingforsdeklarationen 
(WMA 2004) följdes under studien, vilket är vedertaget i både Rumänien och Sverige 
(Vetenskapsrådet 2007). Vederbörliga tillstånd för studien har inhämtats för att genomföra 
studien. Det innebär att föreståndaren, förmyndaren för barnen på barnhemmet, har gett sitt 
skriftliga tillstånd (se bilaga 3).  Dessutom har personal inför varje intervju och videofilmning 
fått ge sitt muntliga medgivande. På grund av sina funktionshinder kunde barnen själva inte 
ge sitt medgivande. För att i möjligaste mån undvika att barnen fick genomgå något de inte 
ville var vi lyhörda inför deras signaler samt diskuterade tillsammans med delaktig personal. 
Inga interventioner utfördes om barnen visade tecken på obehag.  
 

RESULTAT 
Varje barns resultat beskrivs var för sig utan att jämföras med varandra. Resultaten av 
bedömning med instrument redovisas separat medan intervjuer och observationer redovisas 
tillsammans för att tydliggöra förändring över tid. För att särskilja en eventuell förändring 
söktes likheter och skillnader i materialet före och efter intervention. 
 
I texten nedan redovisas en sammanfattning från båda bedömningarna innan interventions-
start. Vid bedömningarna efter avslutad intervention kunde förändringar urskiljas under vissa 
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områden gällande båda barnen. Förändringarna var dock så små att de inte blev synliga i 
instrumentens skalsteg. Med anledning av detta tillför inte bedömningarna efter intervention 
extra information om barnens förändringar över tid utan detta beskrivs enbart med 
intervjuerna och observationerna som grund.  
 
Under dataanalysens gång framkom ett antal teman och kategorier. För att tydliggöra 
tidsperspektivet finns i början för varje barn en tabell som beskriver hur förändring skett över 
tid inom olika teman. Förändringarna beskrivs mer utförligt i text där de teman vi fann finns i 
rubrikerna och kategorierna är kursiverade i texten. I resultatet används begreppet intervju-
omgång vilket innefattar intervjumaterial från både arbetsterapeuten och Catarina. 
 

Rafael 
Under första bedömningen med ADL-taxonomin framkom att Rafael kunde förflytta sig 
obehindrat men hans motorik var svagt utvecklad. Fysikiskt sett skulle han enligt våra 
bedömningar kunna utföra de flesta av de dagliga aktiviteter som handlade om personlig vård 
men han gjorde inte det. Det berodde troligtvis på att han inte förstod, inte kunde ta initiativ, 
inte fått lära sig aktiviteten och/eller att han fått mycket hjälp av personalen. Han behövde 
mycket guidning och praktisk hjälp. Ytterligare något som försvårade för Rafael i de dagliga 
aktiviteterna var att hans armbågar ibland fixerades med hjälp av skenor så han inte kunde 
böja armarna. Anledningen var att han kunde vara självdestruktiv och att han då slog sig själv 
i huvudet. Då han hade armarna på detta sätt blev han mycket begränsad i de dagliga 
aktiviteterna.  
 
Rafaels medelvärde från bedömningen med ACIS-S låg på 1,2. Det innebar bristande 
utförande som hindrade interaktion och kommunikation vilket resulterade i misslyckanden att 
skapa/upprätthålla mellanmänskliga kontakter (Haglund & Kjellberg 1998). Han använde inte 
några ord. Han kunde nicka för ja och skaka på huvudet för nej men i övrigt kunde han inte 
meddela sig alls med utomstående. Personalen hade lärt sig att tolka vissa av hans signaler. 
 
De teman som framkom vid analys av materialet från observationer och intervjuer kring 
Rafael var ”Visar vad han vill”, ”Förståelse för kommunikation” och ”Sinnesstämning”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Tabell III. Förändring över tid 
Tidsperspektiv Tema Kategori 
Intervjuomgång 1 
- innan interventionsstart 
 

Visar vad han vill 
 
 
 
 
Förståelse för 
kommunikation 
 
Sinnesstämning 

Svårighet att göra sig förstådd  
Utnyttjar de resurser han har 
Initierar, väljer 
Självdestruktivitet  
 
Besvarar frågor 
Tid för att ge respons 
 
Visar känslor med kroppsspråket  
Osäkerhet – blockering i kommunikation 

Observation 1 
- strax efter interventionsstart 
Träningssituation PECS 

Visar vad han vill 
 
 
Förståelse för 
kommunikation 
 
Sinnesstämning 

Utnyttjar de resurser han har 
Initierar, väljer  
 
Vill/förstår inte  
 
 
Visar negativ sinnesstämning  
Osäkerhet – blockering i kommunikation 

Observation 2 
- slutskede av intervention  
Träningssituation. PECS 

Visar vad han vill 
 
 
Förståelse för 
kommunikation 
 
Sinnesstämning 

Utnyttjar de resurser han har 
Initierar, väljer  
 
Förstår möjligheterna till kommunikation                        
 
 
Visar positiv sinnesstämning 

Observation 3 
- efter avslutad intervention 
Vardagssituation 

Visar vad han vill 
 
 
 
Förståelse för 
kommunikation 
 
Sinnesstämning 

Svårigheter att göra sig förstådd 
Utnyttjar de resurser han har 
Initierar, väljer 
 
Vill/förstår inte 
Förstår möjligheterna till kommunikation                        
 
Visar negativ sinnesstämning  
Visar positiv sinnesstämning 

Intervjuomgång 2 
- efter avslutad intervention 
 

Visar vad han vill 
 
 
 
Förståelse för 
kommunikation 
 
 
 
 
 
Sinnesstämning 

Svårigheter att göra sig förstådd 
Utnyttjar de resurser han har 
Initierar, väljer                                  
 
Besvara frågor 
Förstår möjligheter med kommunikation                  
Förstår koppling mellan bild och handling 
Förstår/lyssnar till verbal instruktion  
Ökad förståelse för ordningsföljd 
Dagens struktur är svårförståelig 
 
Över lag mer harmonisk sinnesstämning 

 
Tre kategorier, Självdestruktivitet, Tid för att ge respons samt Osäkerhet –blockering i 
kommunikation, som redovisas i intervjuomgång 1 och observation 1 följdes inte upp i de 
avslutande intervjuerna och observationerna. De ansågs för komplexa att fokusera på under 
den korta tid studien pågick. 

Mot utökade möjligheter att visa vad han vill  
Under första intervjuomgången framkom det att Rafael hade mycket begränsade 
kommunikationsmöjligheter. Han hade små möjligheter att uttrycka vad han ville och kände 
och han blev ofta missförstådd. Han hade svårigheter att göra sig förstådd eftersom han inte 
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använde ord. Det enda ord han försökte säga var nej (no), som när han uttalade det blev ett 
nanana-ljud.  
 

”Han kan inte berätta för oss var han har ont eller om han inte känner sig 
bekväm.” 

 
Under obersvation 3 samt intervjuomgång 2 framkom att Rafael fortfarande hade svårigheter 
att göra sig förstådd. Han hade inte kommit så långt i träningarna att han alltid visste hur han 
skulle göra när han ville något. Personalen upplevde ändå att med hjälp av bilderna hade det 
blivit lite lättare för Rafael att uttrycka sig och personalen kunde ta fram en bild och visa för 
att se om de uppfattat honom rätt. 
 
Trots de svårigheter Rafael hade att göra sig förstådd så framkom det under första 
intervjuomgången att Rafael utnyttjade de resurser han hade. Om det var något han inte ville 
så visade han det tydligt med kroppsspråk, ögon, mimik och sitt "nej-ljud".  Observation 1 
bekräftade att han visade med kroppen vad han ville genom att t.ex. göra en rörelse framåt 
med kroppen mot det han ville ha. Under första intervjuomgången framkom det att signalerna 
dock kunde vara svåra att förstå för andra men att personalen till viss del hade lärt sig att tolka 
dem.  

 
“Om han vill ha någonting, tittar han på var eller vad han vill ha. Så jag 
typ följer hans signaler och säger ’Vad vill du?’ Då visar han med sina 
händer vad han vill. Och om jag inte förstår vad han säger går han och 
hämtar vad han vill ha och ger det till mig. Om det är något han inte kan 
välja, som inte är precis framför honom så går han till dörren och sen tittar 
han på mig och då följer jag efter.” 

 
Andra intervjuomgången visade att Rafael utnyttjade de resurser han hade på samma rätt som 
tidigare, genom att använda kroppsspråk. Han hade dock fått fler resurser, bilder, som han 
kunde använda till viss del. Observation 2 visade att han kunde använda sig av de nya 
resurserna medan det syntes i tredje observationen att han fortfarande inte kunde överföra 
bilderna till situationer i vardagen. 
 
En annan kategori som uppkom var initierar/väljer. Första intervjuomgångens material 
beskrev att han sällan tog initiativ till kommunikation även om det hade ökat senaste året. Det 
beskrevs att han kunde initiera det han ville genom att visa, t.ex. gick han fram till 
vattenkranen om han var törstig. Under första observationen tog Rafael initiativ till 
kommunikation endast ett par gånger genom att röra kroppen mot det han ville ha. Under 
andra observationen tog Rafael initiativ att kommunicera med bilder och gjorde val genom att 
överlämnade bilden flera gånger helt självständigt. Observation 3, som skedde i en 
vardagssituation, visade att Rafael initierade kommunikation genom att han upprepade gånger 
försökte få personal att förstå honom genom kroppsspråk, miner och användande av bilder. 
Intervjuerna efter intervention bekräftade även de att han efter interventionerna tog fler 
initiativ till kommunikation. Han använde då sitt kroppsspråk som innan intervention men 
hade även ibland börjat använda PECS-bilderna för att initiera och välja. 

 
Jag har märkt att han tar mer initiativ, mest i situationer kring mat. Och jag 
tror att det delvis har med bilderna att göra” 
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Under första intervjuomgången framkom det att Rafael var självdestruktiv. Han slog sig själv 
med händerna i ansiktet. Detta följdes inte upp under senare observationer och intervjuer och 
en förändring kunde därför inte redovisas. 

Mot större förståelse för kommunikation  
Första intervjuomgången visade att trots de kommunikationssvårigheter Rafael hade kunde 
han besvara frågor när han förstod dem genom att nicka eller skaka på huvudet. Andra 
intervjuomgången visar att han fortfarande gör på detta sätt när han får ja- och nej-frågor. De 
första intervjuerna visade att Rafael ibland behövde tid för att ge respons.   
 

”Jag har märkt att det tar honom lite tid att ge respons. Men han ger 
respons om man ger honom lite tid.” 

 
Under första observationen ville/förstod inte Rafael vad han uppmanades att göra under 
träningssituationen. Han verkade ha svårt att förstå att han skulle behöva göra något själv för 
att få något (i detta fall godis) och tittade konfunderad på hjälpjaget. Tidigare hade han fått 
allt ätbart serverat utan att behöva göra något själv. I slutet av träningen tycktes han förstå vad 
som förväntades av honom men han ville ändå inte göra något. Han sneglade på bilden som 
skulle överlämnas men tog den inte. Vid andra observationen visade Rafael att han förstod 
möjligheterna med kommunikationen och överlämnade självständigt bilder för att få något 
under träningssituationen. Han tycktes nöjd över att ha möjligheten att bestämma när han 
skulle få det han ville. Under tredje observationen framkom det att Rafael förstod att han 
måste överlämna en bild för att få något men han förstod dock inte sambandet mellan att 
vilken bild han tog hade betydelse för vad han fick. Han tittade på personalen och inte på 
bilden och tog en bild på måfå som han överlämnade. När personalen frågade om det var det 
som var på bilden som han ville så skakade han på huvudet. Det var fel bild. Han uppmanades 
att sätta tillbaka den och välja igen men tog fel igen. När han uppmanades en tredje gång så 
gjorde han ingenting utan tittade bara på personalen. Under de avslutande intervjuerna 
framkom ändå att Rafael ibland förstod kopplingen mellan bild och handling genom att han 
visade att han förstod vad han skulle göra efter att en bild hade visats. De intervjuerna visade 
även att han förstod möjligheterna till kommunikation genom att han använde kroppsspråket 
för att initiera en aktivitet och sedan fick personalen be honom att visa vad han ville genom att 
hämta en bild. Han kunde, efter uppmaning, gå fram till sin pärm, ta en bild och lämna över 
till personalen men det var inte alltid han tog rätt bild. De avslutande intervjuerna visade 
också att han förstod att han ibland kunde be om saker med bilderna och på så sätt välja vad 
som skulle hända.  

 
”Jag sa: ’Om du vill något så måste du visa mig en bild.’ Jag gick in i 
badrummet och han gick in i badrummet och han försökte ta bilden av 
torktumlaren… Han ville att jag skulle starta torktumlaren.” 

 
”Han förstår liksom att han kan fråga om olika saker. Han förstår mer vad 
som kommer att hända, att han kan välja vad som kommer att hända.” 

 
En kategori som uppkom under andra intervjuomgången var att Rafael lyssnade/förstod 
verbala instruktioner. Personalen upplevde att Rafael tog in verbala instruktioner bättre efter 
interventionerna än innan och förstod vad han t.ex. skulle utföra om någon bad honom om 
något. Han lyssnade på ett annat sätt. Det tycktes som att han började förstå att det som 
personalen sa kunde ha betydelse för honom. 
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“Jag har sett honom förstå verbala uppmaningar riktigt bra. Även för mig, 
bara häromdagen. Jag sa: ’Stäng dörren’ och han tog tag i dörrhandtaget 
och stängde dörren.” 

 
Något som också framkom under intervjuerna efter avslutad intervention var att Rafael hade 
fått ökad förståelse för ordningsföljd. Personalen visade med hjälp av bilder vad som skulle 
hända när han var klar med en pågående aktivitet. De upplevde att han förstod detta bättre än 
när de förklarade verbalt. Han var också införstådd med att han hade möjlighet att gå till sin 
pärm och välja en aktivitet när en viss annan aktivitet var klar. Enligt personalen gjorde detta 
honom mer motiverad att avsluta en aktivitet innan han påbörjade en ny. 
 

“Men nu förstår han. Eftersom jag kan visa att ‘när vi är klara med det här 
då kan du gå och välja någonting.’ Så han kan stanna och avsluta. Han är 
motiverad att avsluta aktiviteten eftersom han kan se vad han kan välja att 
göra efteråt.” 

 
Torts den ökade förståelsen för ordningsföljd så framkom det under den andra intervju-
omgången att Rafael ändå upplevde dagens struktur svårförstålig. Han hade fått ett 
dagsschema med bilder men personalen trodde inte att han förstod det. De hade inte hunnit 
använda det så mycket. Personalen hade även svårt att sätta upp bilder på hans schema 
eftersom hans dag inte var strukturerad och personalen visste inte vad han skulle göra under 
dagen utan hittade på efter hand.  
 

Förståelse för kommunikationen påverkar sinnesstämning  
Under första intervjun framkom att Rafael trots sina kommunikationssvårigheter hade 
förmåga att visa sina känslor med kroppsspråket, t.ex. genom speciella rörelser, miner och 
läten. Under observation 1 visade han negativ sinnesstämning genom att han uttryckte 
frustration, otålighet och gjorde ljud som tolkades som att han inte uppskattade situationen. 
Under andra observationen visade han positiv sinnesstämning hela tiden då han förstod 
situationen. Under tredje observationen framkom det att Rafael inte förstod kommunikations-
situationen, upplevde det jobbigt och visade en negativ sinnesstämning. När det tvärtom 
fungerade i kommunikationssituationer uppskattade han det och visade positiv sinnes-
stämning. Det var tydligt att Rafael berördes av om han förstod situationen eller inte.  
 
Det framkom under intervju 2 att personalen upplevt en förändring gällande Rafaels 
sinnesstämning. Personalen upplevde att han över lag hade fått en mer harmonisk 
sinnesstämning och var på bättre humör. 
 

”Jag tror att hans humör är mycket bättre. Jag är säker på att det är mycket 
bättre.” 

 
Under den första intervjuomgången inom detta tema framkom att när Rafael var osäker kunde 
han bli blockerad i sin kommunikation. Det syntes tydligt när han var bland mycket folk . Han 
hade svårt att ge respons och om han gav respons tog det längre tid än annars. Under 
observation 1 syntes osäkerheten när han inte förstod situationen vilket ledde till att han 
blockerades i kommunikationen. Han vägrade några gånger att utföra kommunikationen trots 
att han fick hjälp av hjälpjaget. Dessa båda ovan nämnda kategorier följdes inte upp under 
senare observationer och intervjuer. En förändring kunde därför inte redovisas. 
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Lutica 
Under första ADL-bedömningen med Lutica framkom att hon klarade många av de dagliga 
aktiviteterna som hade med personlig vård att göra men hon behövde mycket muntlig 
guidning och även en del praktisk hjälp. Hon hade svårt att hålla fokus på något och följde 
gärna sina impulser och glömde då bort vad hon höll på med. Hon hade svårt att veta i vilken 
ordning saker skulle hända och fastnade lätt i en aktivitet. De dagar hon var känslomässigt 
instabil, vilket var relativt ofta, behövde hon mer praktisk hjälp.  
 
Lutcas medelvärde vid bedömning med ACIS-S var 1,75 vilket innebar att hon inom de flesta 
områden hade ineffektivt utförande som hindrade kommunikation och interaktion och som 
gav oönskade mellanmänskliga resultat (Haglund & Kjällberg 1998). Hon kunde säga många 
ord men talet var otydligt och människor som inte kände henne hade svårt att höra vad hon sa. 
Hon hade inte svårt att ta kontakt och att visa att hon ville något men informationsutbytet var 
ofta bristfälligt. Hennes förmåga att uttrycka sig växlade från dag till dag beroende på hennes 
känslomässiga läge.  
 
De teman som framkom vid analys av materialet från intervjuer och observationer kring 
Lutica var ”Förståelse för kommunikationens möjligheter”, ”Förståelse för abstrakta begrepp” 
och ”Sinnesstämning”.  
 
Tabell IV. Förändringar över tid 

Tidsperspektiv Tema Kategori 
Intervjuomgång 1 
- innan interventionsstart 
 

Förståelse för 
kommunikationens 
möjligheter 
 
Förståelse för 
abstrakta begrepp  
 
 
Sinnesstämning  
 
 

Uttrycker sig verbalt 
Initierar, efterfrågar 
 
 
Förståelse för ”senare” 
Förståelse för ”nej” 
Förståelse för ordningsföljd 
 
Känslouttryck 
Uttrycksförmågan blockeras av negativa 
känslor 

Observation 1 
- strax efter interventionsstart 
Träningssituation PECS 
 

Förståelse för 
kommunikationens 
möjligheter 
 
Förståelse för 
abstrakta begrepp 
 
Sinnesstämning 

Uttrycker sig verbalt 
Initierar, efterfrågar 
 
 
Förståelse för ”nej” 
 
 
Förståelse påverkar sinnesstämning 

Observation 2 
- slutskede av intervention  
Träning i vardagssituation 
 

Förståelse för 
kommunikationens 
möjligheter 
 
Sinnesstämning 

Uttrycker sig verbalt 
Initierar, efterfrågar 
 
 
Förståelse påverkar sinnesstämning 

Intervjuomgång 2 
- efter avslutad intervention 

Förståelse för 
kommunikationens 
möjligheter 
 
Förståelse för 
abstrakta begrepp 
 
 
Sinnestämning  

Uttrycker sig verbalt 
Initierar/efterfrågar 
 
 
Förståelse för ”senare” 
Förståelse för ”nej” 
Förståelse för ordningsföljd 
 
Förståelse påverkar sinnesstämning 
Över lag mer harmonisk sinnesstämning 
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En utveckling mot större förståelse för kommunikationens möjligheter 
Under de första intervjuerna framkom att Lutica uttryckte sig verbalt i viss utsträckning. Hon 
kunde säga upp till sju ord i rad och frågade ibland efter något med en hel mening. 
Ordförrådet var dock begränsat och det var ofta svårt för personer som inte kände henne att 
förstå vad hon sa. Hon hade börjat verbalisera egna tankar och ord men hon behövde ofta 
använda gester för att andra skulle förstå vad hon ville. Hon upprepade också ofta sina egna 
ord eller upprepade ord som någon annan sa.  
 

”Jag säger något och då är jag inte alltid säker på att Lutica förstår vad jag 
säger för hon upprepar det jag har sagt.” 

 
Under observation 1 när Lutica lämnade fram bilden upprepade hon ibland ordet som bilden 
föreställde när kommunikationspartnern sa det. Under observation 2 upprepade hon ordet 
oftare och ibland sa hon också ordet samtidigt som hon lämnade fram bilden, innan 
kommunikationspartnern sagt ordet, vilket hon inte gjorde under första observationen. Under 
andra intervjuomgången bekräftades det att hon uttryckte sig verbalt i större utsträckning, 
ibland med stöd av en bild och ibland utan. Dessutom kombinerade hon oftare två ord än hon 
gjort tidigare. 
 

”Lutica sa något precis i morse. Hon brukade säga, liksom bara upprepa 
hej då ’Ciao’. Men i morse hörde jag henne säga: ’Ciao Antonia!’”. 

 
En annan kategori som framkom var initierar, efterfrågar. Under första intervjuomgången 
beskrevs det att Lutica oftast kunde förklara med ord vad hon ville. Ibland, när hon inte kunde 
använda så många ord, använde hon gester eller tog någon i handen och visade vad hon ville.  
 

”Hon tar min hand och visar mig till dit pärlorna är. För ibland när hon 
inte använder så mycket ord så tar hon min hand och visar mig vad hon 
vill.” 

 
De första intervjuerna visade också att Lutica visste vad hon ville och var väldigt ihärdig att få 
andra att förstå. Det hände även att hon kommenderade andra att göra något. Under första 
observationen tog Lutica ofta initiativ och hon efterfrågade olika saker med bilder flera 
gånger. Hon var ihärdig i kommunikationen vilket syntes genom att hon fortsatte att efterfråga 
det hon ville ha trots att bilden låg en bit bort och att kommunikationspartnern var svår att nå. 
Observation 2 visade att hon hade utvecklat sitt sätt att initiera och efterfråga på så sätt att 
hon under en vardaglig situation gick till sin kommunikationspärm och valde bland flera 
bilder. Hon lämnade bilden till kommunikationspartnern och aktiviteten startade. Hon tog 
även initiativ till att förändra aktiviteten under tiden den pågick. Andra intervjun bekräftade 
att Lutica initierade och efterfrågade mer efter interventionerna. Hon förstod att hon inte 
behövde vänta på att andra personer skulle erbjuda henne en aktivitet, utan tog själv initiativ 
till att hämta sin kommunikationspärm för att få idéer till en aktivitet. 
 

”Jag tror att hon har mer av en förståelse… Att hon inte behöver vänta på 
att andra ska ge henne en aktivitet eller något att göra utan hon kan faktiskt 
gå och hämta kommunikationspärmen och välja något att göra. Som att det 
ger henne idéer om vad hon kan göra.” 
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En utveckling av förståelse för abstrakta begrepp 
Under de första intervjuerna framkom att Lutica hade svårigheter att förstå ”senare”. Hon 
hade svår att acceptera svaret ”senare”, blev upprörd och grät. Hon blev fixerad vid det hon 
bett om och ville inte acceptera att det inte kunde ske omgående. 

 
“Jag säger till henne, med ord: ‘Lutica, sen ska vi titta på TV:n men nu ska 
vi göra detta.’ Men hon förstod inte eftersom hon redan har fått det på 
hjärnan att hon vill titta på TV:n. Jag är inte säker på att Lutica förstår vad 
det betyder när jag säger senare.” 

 
Under andra intervjuomgången framkom det att efter interventionerna hade Lutica lättare för 
att förstå ”senare” eftersom personalen använde metoder för att hon bättre skulle förstå 
begreppet. För att förklara ”senare” sattes bilden på Luticas dagsschema då det kunde ske. 
Ett annat sätt för Lutica att förstå ”senare” var att personalen behöll bilden som Lutica 
lämnade fram som tecken på att de ”höll i hennes önskan” och att den skulle uppfyllas senare. 
 

“Även om hon måste vänta förstår hon att om hon ger bilden till mig och 
jag säger: ’senare’ och jag sedan lägger bilden i fickan och genom det 
´håller i önskningen´. Hon vet. Så jag håller i den och Lutica är helt lugn, 
som om hon förstår”. 

 
De första intervjuerna beskrev att Lutica också hade svårt att förstå begreppet ”nej”.  Hon blev 
fixerad vid det hon inte fick, blev upprörd och grät. Hon var också väldigt envis och gav sig 
inte trots att hon fått ett ”nej”.   
 

”Det är väldigt svårt för henne att förstå när vi säger ’nej’. Jag kan se på 
hennes ansikte att hon inte gillar det och att hon kommer börja gråta.” 

 
Vid första observationen fick Lutica ett ”nej”  när saften hon efterfrågat var slut. Hon fick 
undersöka den tomma flaskan och efter det accepterade hon lugnt att hon inte kunde få mer. 
 
Intervjuerna efter avslutad intervention beskriver att det fortfarande var svårt för Lutica att 
förstå ”nej”.  Ett sätt som börjat användas för att förtydliga ”nej”  var att bilden lades i en 
ficka med ett kryss på och andra intervjuomgången visade att genom detta förstod Lutica 
oftare ”nej”.  Hon lyssnade och accepterade även ett verbalt ”nej”  utan protester oftare och 
frågade istället efter något annat. Ibland bad Lutica om hjälp med något som hon egentligen 
klarade själv och personalen sa ”nej”  till att hjälpa henne. Efter interventionen accepterade 
hon bättre ett ”nej”  vid dessa situationer och utförde aktiviteten själv.  
 

”Hon ville att jag skulle klä på henne men jag sa ’nej’. Men hon grät inte. 
Hon bara gjorde det.” 

 
Enligt andra intervjuomgången visade sig bilderna också kunna hjälpa Lutica att förtydliga sig 
i situationer när hon trodde att personen inte förstod henne. Hon provade först att efterfråga 
med ord, fick hon då ”nej”  till svar provade hon med en bild. Fick hon då återigen ”nej” 
tycktes hon lättare acceptera det eftersom hon var säker på att personen förstått vad hon ville. 
 
Under första intervjuomgången framkom det att Lutica hade svårt att förstå ordningsföljd på 
delar i aktiviteter men även när olika aktiviteter skulle ske. Hon hade också bråttom att göra 
en tråkig aktivitet för att komma till en rolig vilket gjorde att hon missade delar i aktiviteten. 



 22 

Detta ledde till problem när hon var tvungen att gå tillbaka och avsluta den tråkiga aktiviteten. 
Efter interventionerna visade intervjuerna att Luticas förståelse för ordningsföljd förbättrats. 
Hon hade fått ett bildschema för veckan vilket gjorde att hon förstod vad och när saker skulle 
ske. Ibland försökte hon göra om bildschemat för att sätta upp bilder på sådant som hon ville 
skulle hända. Hon hade även fått ett bildschema för sina morgonrutiner. Även detta schema 
förstod hon och hade med hjälp av detta lättare att förstå och utföra varje steg under 
aktiviteten. Förståelsen för schemat gjorde Lutica mer självständig under morgonrutinen än 
tidigare och hon behövde mindre verbal guidning. Om hon inte kom vidare i aktiviteten räckte 
det att personalen pekade på den bild där Lutica befann sig eller frågade vad hon skulle göra 
för att Lutica skulle veta vad nästa steg var. 
 

”Jag bara pekade på bilden som föreställer ’tvätta ansiktet’ men jag sa 
ingenting. Och då sa Lutica: ’tvätta ansiktet. Jag pekade med fingret och 
Lutica sa och gjorde det bilden föreställde”. 
 

En förändring mot en mer harmonisk sinnesstämning 
Under intervjuomgång 1 framkom det att Lutica visade känslouttryck genom olika gester och 
rörelser som personalen lärt sig tolka. Hon kunde inte verbalisera dem på något sätt och 
ibland var gesterna svåra för omgivningen att tolka. Hennes uttrycksförmåga blockerades av 
negativa känslor på så sätt att när hon var upprörd fungerade kommunikationen sämre, 
framförallt minskade hennes förmåga att uttrycka sig med ord. Vid båda observationerna 
förstod Lutica situationen vilket påverkade hennes sinnesstämning så att hon var lugn. Hon 
visade även gester för glädje och iver. De intervjuer som genomfördes efter interventionsslut 
visade att Luticas ökade förståelse för kommunikationens möjligheter och abstrakta begrepp 
påverkade hennes sinnesstämning. Personalen beskrev att Lutica var mer harmonisk än förut 
eftersom hon förstod vad och när något skulle hända. Hon var mindre upprörd och var mer 
lugn. 

 
”Hon är mer lugn, som om hon mår bättre liksom, inte upprörd. Hon är mer 
fridfull på ett sätt.” 
 
“Jag märkte verkligen igår att Lutica var mycket mer lugn, trots att hon var 
tvungen att vänta.” 

 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien, att beskriva eventuella förändringar hos barn med autismspektrumstörning 
och institutionaliseringsproblematik när de får ett sätt att kommunicera med hjälp av bilder, 
tycker vi oss ha uppnått med den kvalitativa metod som användes. Fallstudie användes som 
metod eftersom vi utförligt ville beskriva ett fåtal barns eventuella förändring över tid 
(Dychawy-Rosner & Springett 2008).  
 
Genom en utförlig kontextbeskrivning har vi försökt förhöja överförbarhet och användning av 
kunskapen för arbetsterapeuter som arbetar under liknande omständigheter. Enligt Lundman 
och Granheim (2008) har kontexten kring studien under analysen stor betydelse eftersom 
tolkningen förutsätter kunskap om det sammanhang där studien är utförd, t.ex. 
levnadsförhållande, personlig historia och rådande kultur (Lundman & Granheim). 
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Vår önskan var att påverka barnens behandling. Vi ville även samarbeta med personalen för 
att försöka öka deras delaktighet. Denna delaktighet förenklade och förbättrade bedömningar 
och behandlingar som utfördes genom att vi kunde dra nytta av personalens kunskap om 
barnen. Att engagera och utbilda personal minskade risker för att personalen skulle uppleva 
ett underläge gentemot oss eftersom vi hade mer kunskap. Samverkansträffarna som 
regelbundet utfördes upplevde vi ökade delaktigheten hos och kontakten med personalen. 
Även de träningar som genomfördes tillsammans med personal kändes positiva då vi 
upplevde att personalen kände sig betydelsefulla och engagerade. För att involvera personalen 
ytterligare samt för att höja kvalitén på träningarna hade en kortversion av PECS-manualen 
kunnat översättas till rumänska innan interventionsstart, vilket inte hade gjorts. 
 
Trovärdigheten i kvalitativa studier handlar om sanningshalten i resultatet men även om hur 
forskarens förförståelse och erfarenheter sätter sin prägel på analysen. Det kan stärka 
trovärdigheten att personer som är insatta i forskningen får sätta viss prägel på analysen. 
Samtidigt kan det missleda resultatet om förförståelse och erfarenheter tar över i tolkningen 
av data (Lundman & Granheim 2008). Eftersom vi i samarbete med personalen har utfört 
behandlingen av barnen kan resultatet blivit personligt färgat av oss. Genom medvetenhet om 
detta samt samtal med varandra och arbetsterapeuten har vi försökt undvika att färgning sker i 
negativ bemärkelse. En beprövad teknik som vi använt för att ytterligare minska riskerna för 
fel i resultatet är att använda oss av triangulering (Dychawy-Rosner & Springett 2008). När 
samma resultat visas i olika källor styrks resultatets kvalité genom att datan blir stabilare 
vilket leder till att trovärdigheten höjs (DePoy & Gitlin 1999). Enligt Lundman och Granheim 
(2008) stärks trovärdigheten i resultatet genom ett omsorgsfullt urval. Detta försökte vi uppnå 
genom att diskutera urvalet med arbetsterapeuten på barnhemmet samt genom att använda 
ändamålsenligt urval med hjälp av inklusionskriterier.  
 
Bedömningarna med ADL-taxonomin och ACIS-S gjordes vid interventionernas början och 
slut. Det pågår studier för att fastställa reliabilitet och validitet av ADL-taxonomin (FSA 
2007). Flera studier har dock styrkt instrumentets struktur- och begreppsvaliditet (Törnquist 
1995). Instrumentet ACIS-S har bearbetats, summerats och översatts från engelska vilket gör 
att validitet och reliabilitet från ursprungsmaterialet inte kan hänvisas till den svenska 
versionen. Validiteten i den svenska versionen har dock testats och visat sig vara god 
(Haglund & Kjellberg 1998). En anledning till att bedömningarna gjordes var att få en tydlig 
bild av barnens färdigheter innan studiens start. Till detta ändamål fungerade instrumenten 
tillfredställande. Bedömningar gjordes även för att kunna se om förändring skett efter avslutad 
intervention. Båda instrumenten visade sig dock vara för grova för att mäta förändringarna i 
barnens utveckling, trots att barnen visade tydliga förändringar efter interventionerna. I det 
syfte vi använde dem, för att se en förändring, var de inte tillräckligt känsliga i förhållande till 
barn med autismspektrumstörning och institutionaliseringsproblematik. Anledningar till att en 
förändring inte syntes kan vara studiens begränsade tid eller att instrumenten inte var lämpliga 
vid bedömning av just den här gruppen.  
 
Delvis strukturerade intervjuer valdes vilket innebär att forskaren förbereder frågor och 
uppmuntrar deltagaren att berätta fritt utifrån dessa. Intervjuer anses vara den bästa tekniken 
när man vill utföra en intensivstudie av individer (Merriam 1994). Då intervjuerna utfördes på 
engelska med arbetsterapeuten och tolkades mellan rumänska och engelska under intervjuerna 
med Catarina fanns risken att missförstånd uppstod. Följdfrågor och kontrollfrågor användes 
för att undvika detta men risker för att viktig information försvann under intervjuerna 
kvarstod till viss del. Att även använda observationer och bedömningar som datainsamlings-
metod minskade riskerna för missriktning i resultatet. Intervjuerna samt största delen av 
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dataanalysarbetet skedde på engelska. Citaten översattes till svenska för att få ett enhetligt 
språk i uppsatsen. Översättningen gjordes varsamt för att budskapen i citaten skulle förbli 
desamma.  
 
Vid andra intervjuomgången kan det ha funnits en risk att personalen vinklade svaren positivt 
eftersom de hade fått nytta av studien i sitt arbete samt att vi fått en personlig relation till dem. 
För att undvika svar som inte överensstämde med verkligheten informerade vi innan 
intervjustart att de skulle svara ärligt och inte ge det svar de trodde att vi ville höra. 
 
Innehållsanalysen av observations- och intervjumaterial utfördes efter de steg som beskrivs av 
Lundman och Granheim (2008) vilket gav struktur och tydlighet vid vår analys. Analysen 
gjordes tillsammans och vi reflekterade under hela processen gemensamt över datans 
innebörd, dels för att få fram en helhetsbild och dels för att säkerhetsställa riktigheten i 
analysen. Genom en tydlig beskrivning av analysarbetet ville vi stärka resultatets 
tillförlitlighet (Lundman & Granheim 2008). Kvalitativ innehållsanalys kan anpassas till olika 
syften och datamaterial, en fördel då vårt material bestod av både intervjuer och observationer 
(Lundman & Granheim 2008).  
 
Våra resultat kunde styrkas genom att det i den kontext vi utförde studien inte samtidigt 
pågick andra interventioner med barnen. Barn med liknande funktionshinder i Sverige får 
tidigt stöd från ett habiliteringsteam där flera olika yrkeskategorier ingår, såsom psykolog, 
läkare, kurator, sjukgymnast, logoped och arbetsterapeut (Psykiatri och Habilitering 2008). 
Om så hade varit fallet i vår studie så kunde det bli svårt att se hur just våra interventioner 
hade påverkat. Barnen vi studerade fick inga andra interventioner vilket betyder att det fanns 
större möjlighet att särskilja bildstödets specifika effekter. 
 
Etiska aspekter följdes enligt riktlinjer från Helsingforsdeklarationen (WMA 2004). Utöver 
detta kan lämpligheten i att genomföra en intervention och införa nya metoder för att sedan 
lämna barnhemmet ifrågasättas. Risken finns att arbetet avtar och att barnen först får tillgång 
till ett kommunikationssystem som sedan inte fortsätter att fungera. För att motverka detta 
arbetade vi med involvering och utbildning av personalen samt lämnade kvar material så att 
tillverkning av bilder kunde fortsätta. Vi översatte även en kortversion av PECS-manualen till 
engelska, som sedan skulle översättas till Rumänska, för att personalen skulle kunna fortsätta 
träningarna. 

Resultatdiskussion  
På många sätt har barnen utvecklats på liknande sätt som tidigare forskning beskriver att barn 
med autismspektrumstöning utvecklas vid interventioner som våra. Peeters (1998) menar att 
genom att använda bilder kan barn med autism lättare säga vad de vill och bättre förstå vad 
som ska hända eftersom de förstår visuella intryck bättre än auditiva. Detta var förmågor som 
båda barnen utvecklade tydligt under studien. Båda utökade sina kommunikationsmöjligheter 
och förstod kommunikation bättre över lag. Den ökade förståelsen tror vi kan vara 
anledningen till att Rafael började ta mer initiativ till kommunikation än tidigare samt att 
personalen upplevde att han lyssnade och tog till sig även verbala budskap på ett annat sätt 
efter interventionerna.  
 
Både Frost och Bondy (2002) och Ganz och Simpson (2004) beskriver att talutvecklingen ofta 
påverkas positivt vid användning av PECS, vilket visade sig hos Lutica. Hon utvecklades 
även gällande förståelsen för abstrakta begrepp samt att hon blev mer självständig. Vi har inte 
funnit bekräftelse på detta i någon vetenskaplig litteratur men metodboken (Frost & Bondy 
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2002) tycktes beskriva att det är detta som eftersträvas vid träningar med PECS samt 
användning av bildscheman. Peeters (1998) beskriver att abstrakta begrepp konkretiseras och 
görs enklare att förstå med hjälp av bilder. Vi menar att detta gör att förståelsen för abstrakta 
begrepp ökar vilket i sin tur kan ge en ökad självständighet.  
 
Peeters (1998) beskriver att när personer med autism förstår meningen med kommunikation 
förändras deras uppfattning om sin situation. På vilket sätt förändring sker varierar men båda 
barnen i vår studie visade ökat lugn efter att interventioner gjorts. Tidigare forskning har vi 
inte funnit inom området. Vi tror dock att det ökade lugnet beror på att barnen under många år 
haft svårt att kommunicera så att förändringen från detta till att nu kunna kommunicera bättre 
och vara säkra på att omgivningen förstod blev stor. Den oro att inte bli förstådd som funnits 
minskades troligen. Barnen visade ofta glädje i träningssituationerna vilket förstärker 
antagandet om att de upplevde förståelsen som en lättnad. 
 
Förändringar gjordes under vår studie i barnens sociala och fysiska miljö.  Socialt ändrades 
miljön eftersom personalen förändrade sättet att kommunicera med barnen så att de 
förväntade sig kommunikation på ett annat sätt än tidigare. Barnen fick även fler tillfällen att 
kommunicera vilket beskrivs som viktigt av Frost och Bondy (2002). Den fysiska miljön 
förändrades genom att bildscheman och bilder i hemmiljön sattes upp samt att barnen fick 
varsin pärm med bilder. Eftersom våra interventioner förändrade barnens miljö kan resultatet i 
studien tolkas så att en stimulerande miljö hjälper till att utveckla kommunikations-
färdigheterna även hos barn med institutionaliseringsproblematik. Båda barnen visade snabba 
resultat i kommunikationsutvecklingen då miljön förändrades. Detta resultat styrks i annan 
litteratur (Townsend et al. 2002, Kielhofner 2002). 
 
Barnens speciella uppväxtmiljö påverkade sannolikt deras möjligheter att ta till sig bildstöd 
och genom det utveckla sina kommunikationsfärdigheter. Det resultat vi fått fram kan ha 
påverkats av den institutionaliseringsproblematik som barnen hade. T.ex. hade Rafael 
svårigheter att ta egna initiativ till kommunikation. Detta gav svårigheter i tränings-
situationerna med PECS då grundtanken där är att initiativet ska komma från barnet. Enligt 
Peeters (2008) är det inte ovanligt att barn med autism har initiativproblem. Vi tror dock att 
svårigheterna med initiativförmågan förstärktes p.g.a. det rumänska samhällets syn på 
funktionshinder samt institutionaliseringsproblematiken. Rafael hade aldrig fått möjlighet att 
ta egna initiativ eller göra egna val. Personalen var inte heller vana vid tankesättet att barnen 
skulle ta egna initiativ och de hade då svårt att vänta på initiativ från honom. Personalen ville 
utvecklas och arbeta på ett nytt sätt men deras låga utbildning samt samhällets syn på 
funktionshinder kan ha präglat hur de bemötte barnen. Enligt Frost och Bondy (2002) kan 
omgivningens kunskap om personens färdigheter gällande kommunikationsområdet samt 
förväntan på kommunikation påverka kommunikationsutvecklingen. Personalens bemötande 
kan på detta sätt ha påverkat Rafaels möjligheter till kommunikationsutveckling.  
 
Det är svårt att se vilka faktorer som påverkat resultatet i studien. Exempel på svårigheter som 
kommer av institutionaliseringsproblematik är t.ex. överaktivitet samt autistiska drag (Rutter 
et al 2001). Dessa svårigheter kan likna problematik vid autismspektrumstörning. På grund av 
ovan nämnda anledning är det svårt att veta om barnens svårigheter kommer av autism-
spektrumstörningen eller institutionaliseringsproblematiken. Detta medför att det också är 
svårt att dra en slutsats om institutionaliseringsproblematiken påverkat resultatet och i så fall 
hur. Man kan dock se att barnen trots institutionaliseringsproblematiken har kunnat ta till sig 
och förstå användandet av bildstöd.  
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Trots att det kunde vara svårt att särskilja påverkan på resultatet tyckte vi oss ändå se en 
påverkan från barnens uppväxtsituation gällande att de utvecklades så fort. Våra 
interventioner pågick i knappt fyra veckor men ändå utvecklades barnen mycket. Pga. deras 
uppväxtmiljö fanns inte möjligheten att kommunicera på annat sätt än verbalt. Troligtvis hade 
de varit mogna för att börja använda bilder tidigare men eftersom de inte fått det förrän nu 
skedde utvecklingen snabbt.  

Förslag på vidare forskning 
Vi anser att arbetsterapeuter har ett intressant arbetsfält utanför Sveriges gränser. Forskning 
och information om arbetsterapeuter som arbetar utomlands, speciellt i fattigare länder är 
svårt att finna. Det vore intressant att se vad de svenska arbetsterapeuter som arbetar inom 
dessa områden har inriktat sig på och hur kunskapen från den svenska utbildningen använts. 
Hur använder man arbetsterapi när resurserna är små och kulturen och kontexten är 
annorlunda? Det vore även intressant att följa upp hur den intervention vi utfört förändras i ett 
längre perspektiv. Sker en utveckling eller en tillbakagång och på vilket sätt?  
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Bilaga 3 
 
Inquiry regarding permission to accomplish a Bachelor degree study at XX. 
 
 
 
This is an inquiry regarding permission to accomplish a Bachelor degree study in 
Occupational Therapy at XX. 
 
The aim of the study is to describe how children at orphanage with autism spectrum disorder, 
and without any speech, might change when getting the possibility to communicate through 
pictures. Hopefully this study will help the children to develop positively by enlarged 
understanding for, and more participation in, daily life. An additional aim is to increase the 
knowledge about augmentative and alternative communication among the staff at XX. 
 
Malin Jensen and Tove Wiking will perform the study. We are Swedish Occupational 
Therapy students now completing our final term at the Occupational Therapy Programme, 
Örebro University, Sweden. Our contact with the organisation started when working at the 
summer camps. In relation to that we had the benefit to visit XX and the idea to this study was 
born. Both N.N. and N.N. have been contacted and have a positive attitude to the project and 
are willing to assist during data collection.  

 
Data will be collected, in collaboration with N.N. and the rest of the staff, during the period 
26th February - 4th April. Pictorial communication will be introduced to some of the children 
and will mainly be used in their activities of daily life. During the period data will be 
collected through observations and documents. Data will be analysed qualitatively and the 
results will be presented in a written report. Great effort will be put on the ethical aspects. The 
Helsinki declaration will be followed. Data will be handled confidentially and the result will 
be presented in a way not revealing the children’s identity. 
 
If You choose to let us perform this study at XX, You, the staff or other persons involved can 
terminate your participation at anytime without giving any reason.    
 
If you have any questions, please don’t hesitate to contact any of us.  
 
Please sign the attached reply form and send it back to one of us. 
    
 
 
Best regards  
Tove Wiking and Malin Jensen 
 
 
Tove Wiking  Malin Jensen             Kajsa Lidström-Holmqvist 
Student  Student        Reg.OT., lecturer, MSc 
Adress  Adress        Supervisor 
Mail  Mail        Örebro University, Sweden  
Tfn.  Tfn        Mail  
          Tfn. 
          Fax.nr. 
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Reply form regarding permission for Bachelor degree study at 
XX. 
 
 
 
 
 
 
[  ]  YES, I give the permission to perform the study at XX. 
 
 
[  ]  NO, I don’t give the permission to perform the study at XX. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
Signature 
 
……………………………………………………………………………………. 
Clarification of signature 
 
 


