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Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om på vilket sätt Internet/IT kan göra livet lättare för handi-

kappade. Arbetet grundar sig på mitt intresse för teknik och vad den kan göra för nytta för både 

pedagoger, lärare och främst elever i särskolan. 

 

Jag har bl a undersökt hur Internet/IT används av elever på olika särskolor i Sverige genom att 

skicka ut e-mail enkäter via e-mail. Med hänsyn till lärarna på särskolorna så har jag inte 

publicerat vare sig namn eller skolor i arbetet. Detta beror på att jag i min frågeställning inte 

brytt mig om att få med detta. Det var svaren och inte de svarande som var de väsentliga för 

arbetet. 

 

Jag har också tagit del av aktuell information som jag har funnit på Internet samt information 

från rapporter. Den största delen av informationen kommer just från Internet eftersom den 

informationen är den mest aktuella. 

 

Själva arbetet har gått ut på att undersöka på vilket sätt de funktionshindrade kan få hjälp av 

Internet och informationsteknologin i sin vardag. Man skulle kunna säga att alla människor kan 

använda informationsteknologin och oavsett vilket handikapp man har, det gäller bara att kunna 

anpassa den efter människan. 

 

 3



 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I termin 6 på Barn och ungdomspedagogiska programmet, högskolan Gävle/Sandviken med 

inriktning på fritidspedagog ingår ett examensarbete om 5 poäng. Bakgrunden till att jag valt 

ämnesområdet ”IT/Internet, ett hjälpmedel för handikappade”, är att jag har ett starkt intresse 

för datorer och samtidigt blivit intresserad av Internet/IT och dess möjligheter för de handi-

kappades situation, med allt vad det gäller att kunna kommunicera och få ett självständigt liv. 

Eftersom informationsteknologin (IT) vuxit från en tillfällig ”fluga” till något som nästan finns 

i alla skolor och i många människors hem så ansåg jag att jag ville undersöka på vilket sätt 

informationsteknologin kommer de handikappade till nytta. 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med arbetet är att undersöka Internets/IT’s möjligheter för de handikappades situa-

tion och på vilket sätt informationsteknologin kan hjälpa dem. Jag ville också undersöka på 

vilket sätt Internet/IT används idag på särskolorna och vilka som använder de datorer som är 

uppkopplade på Internet. 

 

Jag vill söka svar på följande: 

 Att klargöra hur Internet/IT fungerar som dagligt hjälpmedel för handikappade 

 Hur de handikappade kan använda Internet/IT som kommunikationsmedel 

 

1.3 Problemformulering 

På vilket sätt kan Internet/IT hjälpa rörelsehindrade människor i deras vardag. 

 

1.4 Metodval 

Den information och kunskap jag kommit fram till är baserad på e-mail enkäter som skickats 

via e-mail till särskolor, böcker och självklart Internet. Jag har inte inriktat mig på någon 

särskild åldersgrupp utan inriktningen ligger främst mot att undersöka hur Internet/IT kan 

hjälpa handikappade i särskolan och i vardagssituationer. Eftersom Internet och IT idag går 

hand i hand så har jag inte avgränsat dessa områden. 
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Följande är en beskrivning på hur jag gått tillväga. 

 

1.4.1 E-mail enkäter 

Som metod valde jag att använda mig av e-mail enkäter över Internet eftersom jag själv har 

tillgång till dator och Internet. Den uppmärksamhet som ämnet har fått i massmedia gör också 

att jag har blivit intresserad av att undersöka hur verksamheten fungerar. Jag har valt att skicka 

enkäterna till olika särskolor i olika delar av landet för att få ett så omfattande material som 

möjligt att arbeta efter och därmed få en överblick på hur Internet används i särskolor i Sverige. 

 

Jag har inte använt mig av några färdiga svarsalternativ eftersom jag anser att de svarande 

lättare blir styrda åt något håll. Risken med detta är att många inte svarar pga. tidsbrist eller 

kanske inte orkar precisera svaren utan svarar med ja eller nej. 

 

Jag skickade ut 30 e-mail enkäter och hoppades få in tillräckligt med svar för att kunna få ett 

tillräckligt underlag till frågorna som jag ställde. Skolorna som jag e-mailade hittade jag på 

skolverkets särskolelänkar: 

(http://www.artisan.se/cgi-shl/skolverket/SkolWWW/Adressftecbok.exe?skolval=16&sort=n

m&bokstav=A1&X=1&Y=50) 

 

Dessa frågor ställdes till samtliga särskolor: 

 

 Är Er skola uppkopplad mot Internet? 

a) Om ni är det? På vilket sätt används det och vilka använder Internet? 

b) Om ni inte är uppkopplade mot Internet? Varför? 

 Vad är positivt resp. negativt med Internet/IT för de handikappade? 

 Vilken utbildning har ni fått för att handskas med Internet/IT? 

 Vad tycker de handikappade som använder Internet om möjligheten att kommunicera 

med andra över nätet? 

 

1.4.2 Internet 

Jag fann mycket av den information som jag sökte till arbetet på Internet, och mycket av 

informationen hittade jag länkat via ”Det Svenska Skoldatanätet” (http://www.skolverket.se/ 
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skolnet/) samt länkar via Knut (http://knut.kks.se). En stor del av informationen har jag laddat 

ner ifrån dessa ”sajter” i ett format som kallas PDF 

(se liten ordlista) 

 

1.4.3 Böcker 

Det finns inte så många böcker skrivna om Internet/IT för handikappade eftersom ämnet 

fortfarande är så pass nytt, många gånger finns ämnet inflikat på någon rad i någon tjock bok. 

Fast jag tror att i framtiden kommer fler att få upp ögonen för just Internet/IT för just handi-

kappade och då kommer det antagligen bli lättare att få tag på böcker som är relevanta för detta 

specifika område. 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 IT i skolan 

I skriftserie, (nr 100) från Teldok ”IT i skolan” skriver Lars Bolander om att IT är en revolution 

för många handikappade eftersom det ger nya kontaktmöjligheter och uttrycksformer samt att 

det förenklar för den handikappade att ta kontakt med omgivningen. Bolander skriver vidare att 

också gravt handikappade personer skall integreras i den vanliga skolan och det ska gå med 

hjälp av IT-baserade hjälpmedel. I skolan kommer man med hjälp av särskilt anpassade datorer 

att ha tillgång till olika sorters hjälpmedel såsom anpassade tangentbord, taligenkänning, 

punktskrift. Detta för att eleverna på bästa tänkbara sätt ska kunna arbeta mer självständigt i 

skolan. 

 

Bolander menar att om handikappade barn tidigt får lära sig att använda datorn och IT så 

kommer den handikappade få ett meningsfullare liv och kan förbereda sig för ett kommande 

yrkesliv. 

 

2.2 Workshop 

I en rapport (Workshop om IT och handikapp, 1995-11-23) som bygger på en bandupptagning 

av en konferens i Stockholm, där ett sjuttio tal representanter för handikapporganisationer hade 

samlats för att diskutera hur man med hjälp av IT teknik kan underlätta för handikappade, 

pratade Eva Jacobsson som var ordförande för workshopen om att de handikappade har med 

hjälp av informationstekniken fått stora möjligheter till ett mer självständigt liv och därmed en 

större livskvalitet. Som ett led i detta har tekniken gett de rörelsehindrade möjligheter att på 

egen hand läsa, skriva och telefonera. 

 

Stig Ohlson som arbetar i föreningen för Sveriges dövblinda säger följande om informations-

teknologin: 

 

”Man får gå tillbaka i historien till den tid då man uppfann hjulet för att finna 

något lika generellt användbart” (Workshop om IT och Handikapp, sid 4, 

1995-11-23). 
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Ohlson säger att samtidigt kommer den nya tekniken inte alla handikappade tillgodo. Många 

gånger beror det på att det krävs extra utrustning till datorerna i form av exempelvis talsynteser, 

punktskriftsläsrad eller något annat datorhjälpmedel som behövs för att den handikappade skall 

kunna använda datorn och IT. 

 

Det kan också krävas information till den funktionshindrade, eftersom hon/han sannolikt har 

levt ett tillbakadraget liv med låg ambitionsnivå. Att umgås och kunna utveckla vänskapsrela-

tioner samt att ha socialt umgänge är några viktiga delar av livskvalitet. Genom IT-teknik kan 

det skapas förutsättningar för just en betydligt bättre livskvalitet. Många personer med omfat-

tande kommunikationshandikapp har funnit att datorn och informationsteknologin hjälpt dem 

att få socialt umgänge via nätet. 

 

Certek (Centrum för rehabiliteringsteknik) hade Bodil Jönsson som deltagare och hon sade att: 

 

”Certek har under ett par års tid försökt gjädjegöra informationsteknologins möj-

ligheter för funktionshindrade människor” (Workshop om IT och handikapp, sid 6, 

1995-11-23). 

 

Hon säger vidare att de elektroniska motorvägarna är för vissa funktionshindrade människor de 

enda vägar som är tillgängliga. Många av de här människorna kan för första gången få makt 

över sitt eget liv tack vare informationsteknologin. Nu kan funktionshindrade få tillgång till 

utbildningar oberoende av geografiska avstånd och utföra bankärenden, kanske handla mat via 

Internet och allt det här handlar om livskvalitet. 

 

Datakommunikation bygger på att man är uppkopplad till nätet och då oftast via teleledningar. 

Detta medför att om den funktionshindrade är uppkopplad till Internet långa stunder, så blir 

telefonräkningen väldigt hög. Jönsson menar att datorkommunikation ska vara som färdtjänst 

för de handikappade och därför rabatterad. En annan negativ synvinkel gäller de grafiska 

gränssnitten, exempel på grafiska gränssnitt är Windows och OS/2 med sina små tecken och 

bokstäver på bildskärmen som inte är anpassade för exempelvis synskadade. 
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2.3 IT för funktionshindrade 

På Internet (http://www.hi.se/itkatalog/) hittade jag ett förslag till ett handlingsprogram som 

omfattar åren 1998-2002 och som grundar sig på att bredda och utveckla användningen av 

informationsteknologin. Det är Bengt Lindqvist och Eva Jakobsson som arbetar för Handi-

kappsinstitutet som fått i uppdrag att överlämna förslaget till statsrådet och chefen för Social-

departementet eftersom regeringen den 29 augusti 1996 beslöt att Handikappsinstitutet skulle 

få i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram med inriktning på handikappade och äldre. 

 

Förslaget går bl a ut på att informationsteknologin inte ska ersätta mänskliga kontakter utan ska 

vara ett verktyg för att underlätta det dagliga arbetet för handikappade och äldre med funk-

tionshinder. I handlingsprogrammet står det att i Sverige beräknas det vara ca 1,2 miljoner 

människor som har bestående funktionsnedsättning. 

 

Handlingsprogrammets målsättning är att förbättra för de funktionshindrades möjlighet att få 

nytta och tillgång till IT samt att användarna ska få en ökad kunskap om IT och dess möjlig-

heter. Handikappsinstitutet menar att med lagstiftning så drivs utvecklingen på och Sverige får 

inte komma på efterkälken gentemot andra länder. 

 

”IT är för funktionshindrade och äldre något annat än för de flesta andra männi-

skor. Det handlar inte om att göra samma sak snabbare eller enklare. Det handlar 

om att självständigt kunna utföra saker som är självklara för andra - att läsa, 

skriva, göra sig förstådd eller förstå andra, öppna och stänga dörrar, delta i ut-

bildning eller sköta ett arbete.” (http://www.hi.se/itkatalog/1_old). 

 

I handlingsplanen skriver Handikappsinstitutet vidare att datorn är stort hjälpmedel i under-

visningen i skolan då nya vägar öppnas vad gäller inlärning och begreppsträning. De elever som 

tidigare har varit beroende av personliga assistenter för att kunna läsa, räkna och skriva kan nu 

mer självständigt delta i undervisningen. Läraren skriver helt enkelt in uppgifterna på klass-

nätverket och då kan även de med funktionshinder arbeta med dem där de befinner sig. Lärare 

som får en funktionshindrad elev till klassen som behöver datorbaserat hjälpmedel ska kunna få 

fortbildning så att läraren skall kunna hjälpa eleven och integrera hjälpmedlen i undervis-

ningen. 
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Handikappsinstitutet skriver också att IT inte enbart är positivt för alla. För dyslektiker och 

intellektuellt handikappade har tekniken skapat nya problem. Den personliga servicen ersätts 

med IT-baserade tjänster och kraven att kunna skriva och tolka informationen blir allt viktigare. 

 

”IT kan innebära att rörelsehinder blir ett mindre handikapp inom vissa yrken. 

Istället riskerar nya grupper att bli handikappade, som till exempel personer som 

har svårt att kommunicera, fatta beslut eller att hantera information.” 

(http://www.hi.se/itkatalog/info12.htm). 
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3. PRESENTATION AV MATERIALET 

3.1 Enkäter via e-mail 

Här är en sammanställning av svaren som jag fått in av mina e-mail enkäter. Jag har valt att 

använda mig av de e-mail som jag fått, och då valt de svaren som i stort sett sammanfattar vad 

som står i samtliga enkäter. De får representera det grundläggande för mitt resultat. Skolorna 

har fått påhittade namn. Jag har inte lagt tyngdpunkten på dem som deltagit i undersökningen 

utan mer sett till svaren. 

 

I de flesta särskolor är både elever och lärare uppkopplade till Internet och har en egen e-mail 

adress. Särskolorna använder främst Internet/IT till skolarbeten såsom att leta efter fakta, 

kommunicera med andra på nätet och för att kontakta ex myndigheter, företag, skolor o.s.v. 

Eleverna använder även Internet för att chatta, e-maila och surfa. Jag vill även citera ett spe-

ciellt svar som jag fick via en av e-mail enkäterna, som får förklara och tydliggöra vilka intryck 

och uttryck Internet/IT kan ha genom kommunikation människor emellan. Internet/IT är 

positivt; 

 

”främst då för kommunikation, de handikappade blir lite anonyma bakom e-posten 

och på det viset blir de en fullvärdig människa i den andres ögon. Vi hade gymna-

siesärskoleelever som började e-maila och direkt efter en timme hittade nya 

brevkompisar bland de ’vanliga’ eleverna på skolan. De hittade även mycket sidor 

på nätet som de fastnade för, främst inom sina intresseområden. Vi har även elever 

som sitter i rullstol som fått det lättare att kommunicera med lärare och kompisar, 

eftersom de ibland har lite svårt att hänga med i svängarna” (källa ”Skogsskolan”) 

 

I en annan enkät stod de att de hade ett program i datorn, ”See you - see me” med tillhörande 

kamera som används så att eleverna kan tala med varandra över Internet mellan olika skolor, 

orter och även länder. Eleverna har upptäckt Internets/IT’s fördelar och de är mycket positiva 

skriver ”Dalskolan”. Eleverna kan skriva i sin egen takt och uttrycka sig. De som har läs och 

skrivsvårigheter kan kommunicera felfritt, snyggt och prydligt. Det är ett lyft skriver ”Dal-

skolan” vidare. 
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Ingen av lärarna hade fått någon speciell utbildning för att handskas med vare sig dator eller 

Internet/IT. Vissa hade fått en kortare kurs och menade att man lär sig efter hand, men de flesta 

var självlärda eldsjälar och i några särskolor hade lärarna ordnat egna kurser och utbildningar 

som de kunnigaste lärarna inom dator, Internet/IT hade hand om. 

 

Några positiva och negativa aspekter om Internet/IT: 
 

 

 

Det enda negativa som kom fram av enkäterna var att de handikappade kan sitta framför datorn 

och leta information. De behöver inte ge sig ut på bibliotek där det kanske kan vara problem 

med att ta sig fram. Samtidigt är det farligt att bara stanna inne och inte behöva ta sig ut. Det är 

lätt att de handikappade blir ”isolerade” och inte får ett socialt kontaktnät. 
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4. DISKUSSION 

Att undersöka ämnet Internet/It har varit intressant och lärorikt ämne som jag själv lärt mig 

mycket av. Jag märkte snart att böckerna som fanns på biblioteken på Högskolan i Gäv-

le/Sandviken och Gävle stadsbibliotek var fåtaliga, visserligen fanns det äldre böcker som 

också täckte ämnet, men eftersom utvecklingen har gått så snabbt så duger endast de böcker 

som är dags aktuella. Internet var en viktig informations källa för mig, samt de e-mail enkäter 

som jag skickade ut till särskolorna. E-mail enkäterna anser jag själv vara den mest intressanta 

informationen då lärarna som svarade på enkäterna nästan dagligen arbetar med elever i sär-

skolan. De borde troligtvis då också ha den största erfarenheten av de positiva och negativa 

effekter som Internet/IT har för de handikappade. 

 

Jag vill påstå att jag fick ett bra gensvar från e-mail enkäterna som jag skickade via e-mail till 

lärare i olika särskolor för att undersöka på vilket sätt Internet/IT används i särskolorna. Även 

om jag endast fick in 16 svar av de 30 e-mail enkäterna så hade lärarna i särskolorna endast en 

och en halv vecka på sig att svara och antagligen kommer fler svar att ”dimpa” ner i min e-mail 

server efter inlämningen av examensarbetet. 

 

Många av lärarna som svarade på mina e-mail enkäter hade fått en alldeles för kort utbildning 

vad det gällde datoranvändandet med Internet/IT och i vissa fall hade ingen av lärarna fått 

någon utbildning alls. Tänk om det inte fanns några lärare som drev på utvecklingen och ville 

lära sig nya saker! Då skulle man kunna börja fundera på om inte utvecklingen av informa-

tionsteknologin skulle stå stilla i särskolorna … Fast, vi kan väl hoppas på att förslaget som jag 

tidigare nämnt i avsnittet ”IT för funktionshindrade” blir något positivt för de berörda och att 

förslaget verkligen prioriteras framför något annat. 

 

Det är i alla fall bra att lärarna i särskolan ser vilket enormt bra hjälpmedel Internet/IT är för de 

handikappade och inte låter sig lamslås av vare sig dålig ekonomi eller andra faktorer. Många 

av de här eleverna har säkerligen fått en stärkt självkänsla när de känner att de kan klara av 

något på egen hand. En lärare skrev t ex att det hade blivit en enorm kick för de här eleverna när 

de kunde kommunicera med andra på nätet och leta information. Eleverna kan jobba efter egen 

förmåga och ingen ser handikappet och därmed blir de accepterade som fullvärdiga människor. 
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Att prata över nätet ”chatta” med andra människor används också på de flesta särskolor och det 

ger enorma chanser till att träna läs- och skrivförmågan men också det allra viktigaste i sam-

manhanget nämligen att träna koordinationen mellan öga, hand och tanke. En annan viktig 

aspekt är att om skolarbetet är roligt så blir även motivationen högre och det går lättare att lära 

sig olika saker. 

 

Vi har inte kommit så väldigt långt in i ”IT-åldern” och mycket av informationen som jag 

samlat in har oftast väldigt positiva tankegångar, och därför tror jag att flesta som skriver om 

Internet/IT inte hunnit stöta på problem eller negativa impulser. 

 

Visserligen skriver Bodil Jönsson i ”Workshop om IT och handikapp” om att det blir väldigt 

dyrt för funktionshindrade att vara uppkopplad långa tider på telefonnätet och Handikappsin-

stitutet skriver om att dyslektiker och intellektuellt handikappade får nya svårigheter i 

”IT-åldern” där det gäller att kunna skriva och läsa. De handikappade kan efter en tids an-

vändande känna att de behärskar datorns funktioner och som ett led i detta kan de känna att de 

både kan, vill och vågar söka egna vägar i ”informationsdjungeln”. 

 

Det finns en enkel slutsats som jag kommit fram till nämligen att alla kan använda Internet/IT 

oberoende av utseende och handikapp. Det finns inga gränser - alla kan! 
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Bilaga 1. 

Vad är handikapp 

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är handikapp och funktionshinder inte samma sak. 

WHO anser att handikapp är miljörelaterade och beror på personen och miljön. WHO’s defi-

nition bygger på tre olika begrepp såsom skada, funktionshinder och handikapp, vilket betyder 

att en människa är funktionshindrad om hon inte kan utföra något som andra kan p.g.a. en skada 

eller sjukdom. Så länge personen inte hamnar i en situation där hon inte kan röra sig som andra 

innebär funktionshindret inte något handikapp. 

 

Liten ordlista om informationsteknik 

IT 
Informationsteknologi el. informationsteknik. 

Sajt el. site 

Det är en hemsida eller en databas på Internet. 

PDF 

Ett filformat som använd främst på Internet och som kan laddas hem och läsas i ett program 

som heter ”Acrobat Reader”. 

Elektronisk motorväg 

Ett annat namn som används istället för Internet. 

Server 

En dator i ett nätverk som tar emot och sänder information. 

Surfa 

Ett annat ord för att söka eller ta sig fram på Internet. 

Nätet 

Internet eller en databas. 

E-mail 

Elektronisk post som går via Internet. 

”chatta” 

Prata med andra över nätet med hjälp av Internet. 
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Bilaga 2. Åtgärdsprogram från Handikappinstitutet 

Ett antal förslag till insatser för att främja användningen av IT bland funktionshindrade och 

äldre har förts fram i samband med programarbetet. Av dessa har vissa förslag prioriterats. 

Förslagen sammanfattas i följande program för femårsperioden 1998-2002. 

 

Programmet består av tre temaområden: 

Kunskap som förnyar 

Ny kunskap om IT för funktionshindrade och äldre måste byggas upp genom forskning och 

praktiska erfarenheter. Kompetensen behöver också höjas hos många grupper: 

 

 Brukare måste få kunskap om IT och dess möjligheter. 

 Personal inom vård, skola och arbetsliv behöver kunskap om nya produkter och tjänster 

för funktionshindrade och äldre. 

 Beslutsfattare i privat och offentlig sektor behöver bli medvetna om funktionshindrades 

och äldres behov. 

 

Redskap som ger möjligheter 

Produkter och tjänster måste utvecklas och ställas till förfogande. Allmänna produkter och 

tjänster måste utformas så att de passar även funktionshindrade och äldre, det ska vara grunden 

för all IT-användning. Utveckling av särskilda hjälpmedel och tjänster krävs när de allmänna 

produkterna och tjänsterna inte är tillräckliga. Principer för tillhandahållande av produkter och 

tjänster måste fastställas och system för försörjning fortsätta att utvecklas. 

 

Regler som ställer krav 

Med stöd av lagstiftning, standarder och upphandling blir kraften bakom orden större. 

 

Programdelarna ska genomföras med beaktande av två grundläggande 

värderingar 

Brukarnas delaktighet 

Det yttersta syftet med programmet är att funktionshindrade och äldre blir mer delaktiga i 

samhället. Programmets förverkligande förutsätter att brukarna är delaktiga i dess genomfö-

rande. 
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Ett gemensamt ansvar 

Att genomföra programmet är en fråga om ett gemensamt ansvar. Det handlar om den enskildes 

ansvar för sig och sitt liv. Det rör också familjens och vännernas ansvar. Olika personalgrupper 

har ett ansvar i sitt yrkesutövande. Det offentliga bär ett tungt ansvar, men också det privata 

näringslivet. En viktig fråga gäller hur ansvars- och finansieringsprincipen tillämpas. 

 

Förslag till åtgärdsprogram för femårsperioden 1998-2002 

1. En informationskampanj bör genomföras för att öka medvetenheten om betydelsen av 

IT för funktionshindrade och äldre hos beslutsfattare och allmänhet. 

2. Ett samordnat FoU-initiativ för långsiktig kunskapsuppbyggnad om IT för funktions-

hindrade och äldre bör genomföras med stöd av berörda finansiärer. Inom ramen för 

detta initiativ ska särskild vikt läggas vid resultatspridning och att skapa kontaktytor 

mellan forskare - brukare - praktiker - näringsliv. 

3. Brukarnas kunskap om och användning av IT bör stimuleras genom en bred utbild-

ningssatsning och försöksverksamhet. Verksamheten bör i första hand förläggas lokalt, 

exempelvis till bibliotek, föreningar och studieförbund. 

4. Ett tillämpningsprogram för utvecklings- och förnyelseprojekt bör genomföras. IT ska 

prövas i praktiken. Det görs i samarbete med handikapporganisationer, branschorgan, 

sjukvårdshuvudmän, myndigheter och företag. Aktiviteterna kan exempelvis röra 

transport, handel, medborgarservice, boende, arbete, studier, fritid, kultur samt vård och 

omsorg. Särskilt bör eftersatta grupper uppmärksammas. 

5. Riktade utbildningsinsatser bör genomföras framför allt med inriktning på fortbildning 

av lärare med integrerade funktionshindrade elever. 

6. Regeringen bör i regleringsbreven till myndigheterna anmoda dessa att utforma sina 

IT-system så att alla, också funktionshindrade och äldre, kan utöva sina medborgerliga 

rättigheter och skyldigheter på ett likvärdigt sätt. 

7. En utredning bör ges i uppdrag att klarlägga förutsättningarna och lägga fram förslag till 

ny nationell lagstiftning rörande anti-diskriminering och tillgänglighet inom 

IT-området. 

8. Upphovsrättslagen bör ses över för att öka tillgängligheten för läshandikappade per-

soner. 

9. Grundläggande bildtelefonitjänst för personer som har tecken språk som första språk 

bör inrättas. Målet är att majoriteten av unga döva brukare ska vara försörjda inom fem 

år. 
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10. Sjukvårdshuvudmännens förskrivning av datorer och andra IT-baserade hjälpmedel bör 

kartläggas. Syftet är att få fram ett gemensamt kunskapsunderlag. 

11. Särskilda resurser för IT-hjälpmedelsföretagen bör avsättas inom ramen för satsningar 

på småföretag. 

12. Nya, bättre och billigare tekniska lösningar bör utvecklas. Det finns behov av bättre och 

billigare punktskriftsdisplayer, apparater för talboksläsning baserad på digital teknik, 

orienteringshjälpmedel, billigare bildtelefoner, mobil texttelefoni och vidareutvecklad 

talteknologi. 

13. Sverige bör agera för att funktionshindrade och äldre särskilt beaktas i lagstiftning, 

standardisering, forskning och utveckling inom EU och andra europeiska organ. 

14. Användningen av IT bland funktionshindrade och äldre bör fortlöpande kartläggas och 

samhällsekonomiska, sociala och andra konsekvenser av IT-insatser analyseras. 

15. De föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet bör följas upp genom årliga program-

konferenser samt vid behov revideras. 
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Sammanfattning


Det här examensarbetet handlar om på vilket sätt Internet/IT kan göra livet lättare för handikappade. Arbetet grundar sig på mitt intresse för teknik och vad den kan göra för nytta för både pedagoger, lärare och främst elever i särskolan.


Jag har bl a undersökt hur Internet/IT används av elever på olika särskolor i Sverige genom att skicka ut e-mail enkäter via e-mail. Med hänsyn till lärarna på särskolorna så har jag inte publicerat vare sig namn eller skolor i arbetet. Detta beror på att jag i min frågeställning inte brytt mig om att få med detta. Det var svaren och inte de svarande som var de väsentliga för arbetet.


Jag har också tagit del av aktuell information som jag har funnit på Internet samt information från rapporter. Den största delen av informationen kommer just från Internet eftersom den informationen är den mest aktuella.


Själva arbetet har gått ut på att undersöka på vilket sätt de funktionshindrade kan få hjälp av Internet och informationsteknologin i sin vardag. Man skulle kunna säga att alla människor kan använda informationsteknologin och oavsett vilket handikapp man har, det gäller bara att kunna anpassa den efter människan.


1. INLEDNING


1.1 Bakgrund


I termin 6 på Barn och ungdomspedagogiska programmet, högskolan Gävle/Sandviken med inriktning på fritidspedagog ingår ett examensarbete om 5 poäng. Bakgrunden till att jag valt ämnesområdet ”IT/Internet, ett hjälpmedel för handikappade”, är att jag har ett starkt intresse för datorer och samtidigt blivit intresserad av Internet/IT och dess möjligheter för de handikappades situation, med allt vad det gäller att kunna kommunicera och få ett självständigt liv. Eftersom informationsteknologin (IT) vuxit från en tillfällig ”fluga” till något som nästan finns i alla skolor och i många människors hem så ansåg jag att jag ville undersöka på vilket sätt informationsteknologin kommer de handikappade till nytta.


1.2 Syfte


Mitt syfte med arbetet är att undersöka Internets/IT’s möjligheter för de handikappades situation och på vilket sätt informationsteknologin kan hjälpa dem. Jag ville också undersöka på vilket sätt Internet/IT används idag på särskolorna och vilka som använder de datorer som är uppkopplade på Internet.


Jag vill söka svar på följande:


· Att klargöra hur Internet/IT fungerar som dagligt hjälpmedel för handikappade


· Hur de handikappade kan använda Internet/IT som kommunikationsmedel


1.3 Problemformulering


På vilket sätt kan Internet/IT hjälpa rörelsehindrade människor i deras vardag.


1.4 Metodval


Den information och kunskap jag kommit fram till är baserad på e-mail enkäter som skickats via e-mail till särskolor, böcker och självklart Internet. Jag har inte inriktat mig på någon särskild åldersgrupp utan inriktningen ligger främst mot att undersöka hur Internet/IT kan hjälpa handikappade i särskolan och i vardagssituationer. Eftersom Internet och IT idag går hand i hand så har jag inte avgränsat dessa områden.


Följande är en beskrivning på hur jag gått tillväga.


1.4.1 E-mail enkäter


Som metod valde jag att använda mig av e-mail enkäter över Internet eftersom jag själv har tillgång till dator och Internet. Den uppmärksamhet som ämnet har fått i massmedia gör också att jag har blivit intresserad av att undersöka hur verksamheten fungerar. Jag har valt att skicka enkäterna till olika särskolor i olika delar av landet för att få ett så omfattande material som möjligt att arbeta efter och därmed få en överblick på hur Internet används i särskolor i Sverige.


Jag har inte använt mig av några färdiga svarsalternativ eftersom jag anser att de svarande lättare blir styrda åt något håll. Risken med detta är att många inte svarar pga. tidsbrist eller kanske inte orkar precisera svaren utan svarar med ja eller nej.


Jag skickade ut 30 e-mail enkäter och hoppades få in tillräckligt med svar för att kunna få ett tillräckligt underlag till frågorna som jag ställde. Skolorna som jag e-mailade hittade jag på skolverkets särskolelänkar:


(http://www.artisan.se/cgi-shl/skolverket/SkolWWW/Adressftecbok.exe?skolval=16&sort=nm&bokstav=A1&X=1&Y=50)


Dessa frågor ställdes till samtliga särskolor:


· Är Er skola uppkopplad mot Internet?


a) Om ni är det? På vilket sätt används det och vilka använder Internet?


b) Om ni inte är uppkopplade mot Internet? Varför?


· Vad är positivt resp. negativt med Internet/IT för de handikappade?


· Vilken utbildning har ni fått för att handskas med Internet/IT?


· Vad tycker de handikappade som använder Internet om möjligheten att kommunicera med andra över nätet?


1.4.2 Internet


Jag fann mycket av den information som jag sökte till arbetet på Internet, och mycket av informationen hittade jag länkat via ”Det Svenska Skoldatanätet” (http://www.skolverket.se/ skolnet/) samt länkar via Knut (http://knut.kks.se). En stor del av informationen har jag laddat ner ifrån dessa ”sajter” i ett format som kallas PDF


(se liten ordlista)


1.4.3 Böcker


Det finns inte så många böcker skrivna om Internet/IT för handikappade eftersom ämnet fortfarande är så pass nytt, många gånger finns ämnet inflikat på någon rad i någon tjock bok. Fast jag tror att i framtiden kommer fler att få upp ögonen för just Internet/IT för just handikappade och då kommer det antagligen bli lättare att få tag på böcker som är relevanta för detta specifika område.


2. FORSKNINGSÖVERSIKT


2.1 IT i skolan


I skriftserie, (nr 100) från Teldok ”IT i skolan” skriver Lars Bolander om att IT är en revolution för många handikappade eftersom det ger nya kontaktmöjligheter och uttrycksformer samt att det förenklar för den handikappade att ta kontakt med omgivningen. Bolander skriver vidare att också gravt handikappade personer skall integreras i den vanliga skolan och det ska gå med hjälp av IT-baserade hjälpmedel. I skolan kommer man med hjälp av särskilt anpassade datorer att ha tillgång till olika sorters hjälpmedel såsom anpassade tangentbord, taligenkänning, punktskrift. Detta för att eleverna på bästa tänkbara sätt ska kunna arbeta mer självständigt i skolan.


Bolander menar att om handikappade barn tidigt får lära sig att använda datorn och IT så kommer den handikappade få ett meningsfullare liv och kan förbereda sig för ett kommande yrkesliv.


2.2 Workshop


I en rapport (Workshop om IT och handikapp, 1995-11-23) som bygger på en bandupptagning av en konferens i Stockholm, där ett sjuttio tal representanter för handikapporganisationer hade samlats för att diskutera hur man med hjälp av IT teknik kan underlätta för handikappade, pratade Eva Jacobsson som var ordförande för workshopen om att de handikappade har med hjälp av informationstekniken fått stora möjligheter till ett mer självständigt liv och därmed en större livskvalitet. Som ett led i detta har tekniken gett de rörelsehindrade möjligheter att på egen hand läsa, skriva och telefonera.


Stig Ohlson som arbetar i föreningen för Sveriges dövblinda säger följande om informationsteknologin:

”Man får gå tillbaka i historien till den tid då man uppfann hjulet för att finna något lika generellt användbart” (Workshop om IT och Handikapp, sid 4, 1995-11-23).


Ohlson säger att samtidigt kommer den nya tekniken inte alla handikappade tillgodo. Många gånger beror det på att det krävs extra utrustning till datorerna i form av exempelvis talsynteser, punktskriftsläsrad eller något annat datorhjälpmedel som behövs för att den handikappade skall kunna använda datorn och IT.


Det kan också krävas information till den funktionshindrade, eftersom hon/han sannolikt har levt ett tillbakadraget liv med låg ambitionsnivå. Att umgås och kunna utveckla vänskapsrelationer samt att ha socialt umgänge är några viktiga delar av livskvalitet. Genom IT-teknik kan det skapas förutsättningar för just en betydligt bättre livskvalitet. Många personer med omfattande kommunikationshandikapp har funnit att datorn och informationsteknologin hjälpt dem att få socialt umgänge via nätet.

Certek (Centrum för rehabiliteringsteknik) hade Bodil Jönsson som deltagare och hon sade att:

”Certek har under ett par års tid försökt gjädjegöra informationsteknologins möjligheter för funktionshindrade människor” (Workshop om IT och handikapp, sid 6, 1995-11-23).


Hon säger vidare att de elektroniska motorvägarna är för vissa funktionshindrade människor de enda vägar som är tillgängliga. Många av de här människorna kan för första gången få makt över sitt eget liv tack vare informationsteknologin. Nu kan funktionshindrade få tillgång till utbildningar oberoende av geografiska avstånd och utföra bankärenden, kanske handla mat via Internet och allt det här handlar om livskvalitet.


Datakommunikation bygger på att man är uppkopplad till nätet och då oftast via teleledningar. Detta medför att om den funktionshindrade är uppkopplad till Internet långa stunder, så blir telefonräkningen väldigt hög. Jönsson menar att datorkommunikation ska vara som färdtjänst för de handikappade och därför rabatterad. En annan negativ synvinkel gäller de grafiska gränssnitten, exempel på grafiska gränssnitt är Windows och OS/2 med sina små tecken och bokstäver på bildskärmen som inte är anpassade för exempelvis synskadade.


2.3 IT för funktionshindrade


På Internet (http://www.hi.se/itkatalog/) hittade jag ett förslag till ett handlingsprogram som omfattar åren 1998-2002 och som grundar sig på att bredda och utveckla användningen av informationsteknologin. Det är Bengt Lindqvist och Eva Jakobsson som arbetar för Handikappsinstitutet som fått i uppdrag att överlämna förslaget till statsrådet och chefen för Socialdepartementet eftersom regeringen den 29 augusti 1996 beslöt att Handikappsinstitutet skulle få i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram med inriktning på handikappade och äldre.


Förslaget går bl a ut på att informationsteknologin inte ska ersätta mänskliga kontakter utan ska vara ett verktyg för att underlätta det dagliga arbetet för handikappade och äldre med funktionshinder. I handlingsprogrammet står det att i Sverige beräknas det vara ca 1,2 miljoner människor som har bestående funktionsnedsättning.


Handlingsprogrammets målsättning är att förbättra för de funktionshindrades möjlighet att få nytta och tillgång till IT samt att användarna ska få en ökad kunskap om IT och dess möjligheter. Handikappsinstitutet menar att med lagstiftning så drivs utvecklingen på och Sverige får inte komma på efterkälken gentemot andra länder.


”IT är för funktionshindrade och äldre något annat än för de flesta andra människor. Det handlar inte om att göra samma sak snabbare eller enklare. Det handlar om att självständigt kunna utföra saker som är självklara för andra - att läsa, skriva, göra sig förstådd eller förstå andra, öppna och stänga dörrar, delta i utbildning eller sköta ett arbete.” (http://www.hi.se/itkatalog/1_old).


I handlingsplanen skriver Handikappsinstitutet vidare att datorn är stort hjälpmedel i undervisningen i skolan då nya vägar öppnas vad gäller inlärning och begreppsträning. De elever som tidigare har varit beroende av personliga assistenter för att kunna läsa, räkna och skriva kan nu mer självständigt delta i undervisningen. Läraren skriver helt enkelt in uppgifterna på klassnätverket och då kan även de med funktionshinder arbeta med dem där de befinner sig. Lärare som får en funktionshindrad elev till klassen som behöver datorbaserat hjälpmedel ska kunna få fortbildning så att läraren skall kunna hjälpa eleven och integrera hjälpmedlen i undervisningen.


Handikappsinstitutet skriver också att IT inte enbart är positivt för alla. För dyslektiker och intellektuellt handikappade har tekniken skapat nya problem. Den personliga servicen ersätts med IT-baserade tjänster och kraven att kunna skriva och tolka informationen blir allt viktigare.


”IT kan innebära att rörelsehinder blir ett mindre handikapp inom vissa yrken. Istället riskerar nya grupper att bli handikappade, som till exempel personer som har svårt att kommunicera, fatta beslut eller att hantera information.” (http://www.hi.se/itkatalog/info12.htm).




3. PRESENTATION AV MATERIALET


3.1 Enkäter via e-mail


Här är en sammanställning av svaren som jag fått in av mina e-mail enkäter. Jag har valt att använda mig av de e-mail som jag fått, och då valt de svaren som i stort sett sammanfattar vad som står i samtliga enkäter. De får representera det grundläggande för mitt resultat. Skolorna har fått påhittade namn. Jag har inte lagt tyngdpunkten på dem som deltagit i undersökningen utan mer sett till svaren.


I de flesta särskolor är både elever och lärare uppkopplade till Internet och har en egen e-mail adress. Särskolorna använder främst Internet/IT till skolarbeten såsom att leta efter fakta, kommunicera med andra på nätet och för att kontakta ex myndigheter, företag, skolor o.s.v. Eleverna använder även Internet för att chatta, e-maila och surfa. Jag vill även citera ett speciellt svar som jag fick via en av e-mail enkäterna, som får förklara och tydliggöra vilka intryck och uttryck Internet/IT kan ha genom kommunikation människor emellan. Internet/IT är positivt;


”främst då för kommunikation, de handikappade blir lite anonyma bakom e-posten och på det viset blir de en fullvärdig människa i den andres ögon. Vi hade gymnasiesärskoleelever som började e-maila och direkt efter en timme hittade nya brevkompisar bland de ’vanliga’ eleverna på skolan. De hittade även mycket sidor på nätet som de fastnade för, främst inom sina intresseområden. Vi har även elever som sitter i rullstol som fått det lättare att kommunicera med lärare och kompisar, eftersom de ibland har lite svårt att hänga med i svängarna” (källa ”Skogsskolan”)


I en annan enkät stod de att de hade ett program i datorn, ”See you - see me” med tillhörande kamera som används så att eleverna kan tala med varandra över Internet mellan olika skolor, orter och även länder. Eleverna har upptäckt Internets/IT’s fördelar och de är mycket positiva skriver ”Dalskolan”. Eleverna kan skriva i sin egen takt och uttrycka sig. De som har läs och skrivsvårigheter kan kommunicera felfritt, snyggt och prydligt. Det är ett lyft skriver ”Dalskolan” vidare.


Ingen av lärarna hade fått någon speciell utbildning för att handskas med vare sig dator eller Internet/IT. Vissa hade fått en kortare kurs och menade att man lär sig efter hand, men de flesta var självlärda eldsjälar och i några särskolor hade lärarna ordnat egna kurser och utbildningar som de kunnigaste lärarna inom dator, Internet/IT hade hand om.


Några positiva och negativa aspekter om Internet/IT:




Det enda negativa som kom fram av enkäterna var att de handikappade kan sitta framför datorn och leta information. De behöver inte ge sig ut på bibliotek där det kanske kan vara problem med att ta sig fram. Samtidigt är det farligt att bara stanna inne och inte behöva ta sig ut. Det är lätt att de handikappade blir ”isolerade” och inte får ett socialt kontaktnät.


4. DISKUSSION


Att undersöka ämnet Internet/It har varit intressant och lärorikt ämne som jag själv lärt mig mycket av. Jag märkte snart att böckerna som fanns på biblioteken på Högskolan i Gävle/Sandviken och Gävle stadsbibliotek var fåtaliga, visserligen fanns det äldre böcker som också täckte ämnet, men eftersom utvecklingen har gått så snabbt så duger endast de böcker som är dags aktuella. Internet var en viktig informations källa för mig, samt de e-mail enkäter som jag skickade ut till särskolorna. E-mail enkäterna anser jag själv vara den mest intressanta informationen då lärarna som svarade på enkäterna nästan dagligen arbetar med elever i särskolan. De borde troligtvis då också ha den största erfarenheten av de positiva och negativa effekter som Internet/IT har för de handikappade.


Jag vill påstå att jag fick ett bra gensvar från e-mail enkäterna som jag skickade via e-mail till lärare i olika särskolor för att undersöka på vilket sätt Internet/IT används i särskolorna. Även om jag endast fick in 16 svar av de 30 e-mail enkäterna så hade lärarna i särskolorna endast en och en halv vecka på sig att svara och antagligen kommer fler svar att ”dimpa” ner i min e-mail server efter inlämningen av examensarbetet.


Många av lärarna som svarade på mina e-mail enkäter hade fått en alldeles för kort utbildning vad det gällde datoranvändandet med Internet/IT och i vissa fall hade ingen av lärarna fått någon utbildning alls. Tänk om det inte fanns några lärare som drev på utvecklingen och ville lära sig nya saker! Då skulle man kunna börja fundera på om inte utvecklingen av informationsteknologin skulle stå stilla i särskolorna … Fast, vi kan väl hoppas på att förslaget som jag tidigare nämnt i avsnittet ”IT för funktionshindrade” blir något positivt för de berörda och att förslaget verkligen prioriteras framför något annat.


Det är i alla fall bra att lärarna i särskolan ser vilket enormt bra hjälpmedel Internet/IT är för de handikappade och inte låter sig lamslås av vare sig dålig ekonomi eller andra faktorer. Många av de här eleverna har säkerligen fått en stärkt självkänsla när de känner att de kan klara av något på egen hand. En lärare skrev t ex att det hade blivit en enorm kick för de här eleverna när de kunde kommunicera med andra på nätet och leta information. Eleverna kan jobba efter egen förmåga och ingen ser handikappet och därmed blir de accepterade som fullvärdiga människor.


Att prata över nätet ”chatta” med andra människor används också på de flesta särskolor och det ger enorma chanser till att träna läs- och skrivförmågan men också det allra viktigaste i sammanhanget nämligen att träna koordinationen mellan öga, hand och tanke. En annan viktig aspekt är att om skolarbetet är roligt så blir även motivationen högre och det går lättare att lära sig olika saker.


Vi har inte kommit så väldigt långt in i ”IT-åldern” och mycket av informationen som jag samlat in har oftast väldigt positiva tankegångar, och därför tror jag att flesta som skriver om Internet/IT inte hunnit stöta på problem eller negativa impulser.


Visserligen skriver Bodil Jönsson i ”Workshop om IT och handikapp” om att det blir väldigt dyrt för funktionshindrade att vara uppkopplad långa tider på telefonnätet och Handikappsinstitutet skriver om att dyslektiker och intellektuellt handikappade får nya svårigheter i ”IT-åldern” där det gäller att kunna skriva och läsa. De handikappade kan efter en tids användande känna att de behärskar datorns funktioner och som ett led i detta kan de känna att de både kan, vill och vågar söka egna vägar i ”informationsdjungeln”.


Det finns en enkel slutsats som jag kommit fram till nämligen att alla kan använda Internet/IT oberoende av utseende och handikapp. Det finns inga gränser - alla kan!
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Bilaga 1.


Vad är handikapp


Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är handikapp och funktionshinder inte samma sak. WHO anser att handikapp är miljörelaterade och beror på personen och miljön. WHO’s definition bygger på tre olika begrepp såsom skada, funktionshinder och handikapp, vilket betyder att en människa är funktionshindrad om hon inte kan utföra något som andra kan p.g.a. en skada eller sjukdom. Så länge personen inte hamnar i en situation där hon inte kan röra sig som andra innebär funktionshindret inte något handikapp.


Liten ordlista om informationsteknik


IT


Informationsteknologi el. informationsteknik.

Sajt el. site


Det är en hemsida eller en databas på Internet.

PDF


Ett filformat som använd främst på Internet och som kan laddas hem och läsas i ett program som heter ”Acrobat Reader”.

Elektronisk motorväg


Ett annat namn som används istället för Internet.

Server


En dator i ett nätverk som tar emot och sänder information.

Surfa


Ett annat ord för att söka eller ta sig fram på Internet.

Nätet


Internet eller en databas.

E-mail


Elektronisk post som går via Internet.

”chatta”

Prata med andra över nätet med hjälp av Internet.

Bilaga 2. Åtgärdsprogram från Handikappinstitutet

Ett antal förslag till insatser för att främja användningen av IT bland funktionshindrade och äldre har förts fram i samband med programarbetet. Av dessa har vissa förslag prioriterats. Förslagen sammanfattas i följande program för femårsperioden 1998-2002.


Programmet består av tre temaområden:


Kunskap som förnyar


Ny kunskap om IT för funktionshindrade och äldre måste byggas upp genom forskning och praktiska erfarenheter. Kompetensen behöver också höjas hos många grupper:


· Brukare måste få kunskap om IT och dess möjligheter.


· Personal inom vård, skola och arbetsliv behöver kunskap om nya produkter och tjänster för funktionshindrade och äldre.


· Beslutsfattare i privat och offentlig sektor behöver bli medvetna om funktionshindrades och äldres behov.


Redskap som ger möjligheter


Produkter och tjänster måste utvecklas och ställas till förfogande. Allmänna produkter och tjänster måste utformas så att de passar även funktionshindrade och äldre, det ska vara grunden för all IT-användning. Utveckling av särskilda hjälpmedel och tjänster krävs när de allmänna produkterna och tjänsterna inte är tillräckliga. Principer för tillhandahållande av produkter och tjänster måste fastställas och system för försörjning fortsätta att utvecklas.

Regler som ställer krav


Med stöd av lagstiftning, standarder och upphandling blir kraften bakom orden större.


Programdelarna ska genomföras med beaktande av två grundläggande värderingar


Brukarnas delaktighet


Det yttersta syftet med programmet är att funktionshindrade och äldre blir mer delaktiga i samhället. Programmets förverkligande förutsätter att brukarna är delaktiga i dess genomförande.


Ett gemensamt ansvar


Att genomföra programmet är en fråga om ett gemensamt ansvar. Det handlar om den enskildes ansvar för sig och sitt liv. Det rör också familjens och vännernas ansvar. Olika personalgrupper har ett ansvar i sitt yrkesutövande. Det offentliga bär ett tungt ansvar, men också det privata näringslivet. En viktig fråga gäller hur ansvars- och finansieringsprincipen tillämpas.


Förslag till åtgärdsprogram för femårsperioden 1998-2002


1. En informationskampanj bör genomföras för att öka medvetenheten om betydelsen av IT för funktionshindrade och äldre hos beslutsfattare och allmänhet.


2. Ett samordnat FoU-initiativ för långsiktig kunskapsuppbyggnad om IT för funktionshindrade och äldre bör genomföras med stöd av berörda finansiärer. Inom ramen för detta initiativ ska särskild vikt läggas vid resultatspridning och att skapa kontaktytor mellan forskare - brukare - praktiker - näringsliv.


3. Brukarnas kunskap om och användning av IT bör stimuleras genom en bred utbildningssatsning och försöksverksamhet. Verksamheten bör i första hand förläggas lokalt, exempelvis till bibliotek, föreningar och studieförbund.


4. Ett tillämpningsprogram för utvecklings- och förnyelseprojekt bör genomföras. IT ska prövas i praktiken. Det görs i samarbete med handikapporganisationer, branschorgan, sjukvårdshuvudmän, myndigheter och företag. Aktiviteterna kan exempelvis röra transport, handel, medborgarservice, boende, arbete, studier, fritid, kultur samt vård och omsorg. Särskilt bör eftersatta grupper uppmärksammas.


5. Riktade utbildningsinsatser bör genomföras framför allt med inriktning på fortbildning av lärare med integrerade funktionshindrade elever.


6. Regeringen bör i regleringsbreven till myndigheterna anmoda dessa att utforma sina IT-system så att alla, också funktionshindrade och äldre, kan utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter på ett likvärdigt sätt.


7. En utredning bör ges i uppdrag att klarlägga förutsättningarna och lägga fram förslag till ny nationell lagstiftning rörande anti-diskriminering och tillgänglighet inom IT-området.


8. Upphovsrättslagen bör ses över för att öka tillgängligheten för läshandikappade personer.


9. Grundläggande bildtelefonitjänst för personer som har tecken språk som första språk bör inrättas. Målet är att majoriteten av unga döva brukare ska vara försörjda inom fem år.


10. Sjukvårdshuvudmännens förskrivning av datorer och andra IT-baserade hjälpmedel bör kartläggas. Syftet är att få fram ett gemensamt kunskapsunderlag.


11. Särskilda resurser för IT-hjälpmedelsföretagen bör avsättas inom ramen för satsningar på småföretag.


12. Nya, bättre och billigare tekniska lösningar bör utvecklas. Det finns behov av bättre och billigare punktskriftsdisplayer, apparater för talboksläsning baserad på digital teknik, orienteringshjälpmedel, billigare bildtelefoner, mobil texttelefoni och vidareutvecklad talteknologi.


13. Sverige bör agera för att funktionshindrade och äldre särskilt beaktas i lagstiftning, standardisering, forskning och utveckling inom EU och andra europeiska organ.


14. Användningen av IT bland funktionshindrade och äldre bör fortlöpande kartläggas och samhällsekonomiska, sociala och andra konsekvenser av IT-insatser analyseras.


15. De föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet bör följas upp genom årliga programkonferenser samt vid behov revideras.
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