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Har du høyt fungerende autisme og ønsker å forbedre dine sosiale
ferdigheter?
Jeg søker voksne med høyt fungerende autisme for å teste et nettbasert program for å lære og
å forbedre sosiale ferdigheter.
Intensjon
Studien er en del av masteroppgaven min i informatikk på Norges teknisk-naturvitenskapelig
universitet (NTNU). Personer med autisme har ofte nedsatte sosiale ferdigheter, men forskning
har funnet bevis for at det er mulig å lære og å forbedre sine sosiale ferdigheter. Mange av de
eksisterende tiltakene krever at personen enten er i terapi, deltar i forskning eller er i arrangerte
gruppesettinger som varierer i pris og lokalisasjon. Jeg ønsker å undersøke potensialet for å gjøre
dette mer tilgjengelig for alle, ved å teste en prototype jeg har laget på en gruppe deltagere.
Hovedfunksjonaliteten i programmet er å gjenkjenne følelser og talerens intensjon basert på
lydklipp og videosnutter. Den vil også inneholde utfordringer (f.eks. ”vær sosial en gang i uka”)
og tips (f.eks. hvordan starte eller vedlikeholde en samtale).
For å vurdere programmets potensiale og få tilbakemelding på hva som fungerer/ikke fungerer,
trenger jeg deltagere. Deltagerne må ha høyt fungerende autisme (f.eks. Asperger syndrom),
være mellom 18 og 35, og forstå engelsk (programmet og dets innhold er på engelsk).
Hva innebærer det å delta?
Deltagelse involverer å bruke programmet, som er tilgjengelig på en nettside, i 2 uker, og så fylle
ut et spørreskjema med tilbakemelding, f.eks. hvor nyttig den var, hvor lett den var å forstå,
hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
Deltagelse er frivillig, og deltagerne kan trekke seg når som helst, uten å oppgi en grunn. All
data vil bli anonymisert, slik at deltagere ikke kan bli koblet opp mot brukeren og dataen i
programmet, eller svarene på spørreskjemaet. Deltagere vil heller ikke kunne bli gjenkjent i den
endelige rapporten. Rapporten vil være ferdig i juni 2020, og dataen vil bli slettet i desember
2020. Deltagere vil ikke bli bedt om personlig informasjon eller bevis på diagnosen. Dataen vil
bli behandlet i samsvar med personregelverket.
Ansvarlig for prosjektet
Ansvarlig veileder er Trond Aalberg på NTNU.
Hvordan kan jeg få mer informasjon?
Om du er interessert i å delta eller har spørsmål, send meg en mail til doraoe@stud.ntnu.no.
Med vennlig hilsen,

Dora Oline Eriksrud
doraoe@stud.ntnu.no
Trondheim, 8. januar 2020

