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Titel:   Läris – Ett roligt inlärningshjälpmedel 
 
Bakgrund: Hjälpmedelsinstitutet gav i uppdrag att utforma ett hjälpmedel för 

personer med kognitivt handikapp. Barn i särskolan har ofta ett 
kognitivt handikapp och har svårt för inlärning och att omforma 
sina kunskaper. Efter självupplevda erfarenheter av att undervisa 
och att bli undervisad är användningen av spel och tävlingar ett väl 
fungerade sätt som, enligt min åsikt, idag inte används i tillräckligt 
stor utsträckning för inlärning i skolan. Detta är något som 
eleverna i särskolan borde få ta del av i ett hjälpmedel som 
underlättar deras kunskapsinhämtning. 

 
Syfte: Syftet med arbetet är att ta fram ett portabelt hjälpmedel för elever 

på särskolan som underlättar deras inlärning och gör det på ett 
roligt sätt. 

 
Tillvägagångssätt: Författaren har valt att arbeta med litteraturstudier, idégenerering, 

skissning och därefter samtala med personer inom området kring 
olika idéer och uppslag. Därefter har en slutgiltig design för 
produkten skapats.  

 
Slutsats: Arbetet har lett fram till en produkt som är anpassad efter alla 

elevers olika förmågor och behov. Den är enkel och tydlig i sitt 
formspråk och sin informationsdesign. Den har olika funktioner 
som kan anpassas efter eleven. Produkten använder sig av vanligt 
förekommande lekar/spel i sin ”undervisning” och som inte kräver 
ny inlärning av deras funktion.  
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Jag vill även tacka de personer som har hjälp mig under hela arbetet genom att stödja 
mig och bolla idéer och tankar. Först vill jag tacka min mor, Eva Lundin, som har stöttat mig 
genom hela arbetet och är den person som har förmedlat alla kontakter. Sedan vill jag tacka 
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1. Inledning 

1.2 Bakgrund 
I kursen KT 2130 – Innovativ design C gav Hjälpmedels Institutet (HI) uppdraget att utforma 
ett hjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder. Området är stort och täcker in 
personer i alla åldrar och många olika handikapp, allt från fysiska till psykiska. Det blev 
tydligt efter studiebesök hos HI och deras Smartlab att mycket av arbetet fokuseras på äldre 
och dementa. Jag vet efter min tid som anställd i skolan, samt som elev på olika skolor att 
många elever har svårt att lära sig i skolan och att dagens undervisning ofta kan vara tråkig 
och inte anpassad efter eleven. Jag började då fundera på hur barn med kognitivt handikapp 
hade det i skolan och om deras inlärning kunde underlättas. Jag anser att inlärning måste vara 
rolig och att eleven måste kunna lära sig på ett enkel sätt som är anpassat efter dem. Jag har 
haft turen att få uppleva lärare som undervisar genom lekar och tävlingar och har själv använt 
mig av det under min tid på högskolan. Arbetssättet har gjort det roligare att studera inför 
stora prov och gjort att kunskapen lättare fastnat. Detta sätt att använda sig av lekar och spel 
måste gå att få in i dagens skola, men samtidigt kunna anpassa dem efter den individuella 
eleven.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att få fram ett hjälpmedel för elever på särskolan som gör att de på ett 
rolig sätt lära sig nya kunskaper. På detta sätt blir inlärningen rolig och intressant igen. 
Produkten ska vara enkel att förstå sig på och lätt att använda oavsett vilket handikapp eleven 
har. Produkten syftar till att vara en portabel dator med ny teknik. Detta för att den enkelt ska 
kunna tas hem för läxor, samt att den kan anpassas till olika behov.  

1.4 Innovationsuppdrag 
Att utforma en portabel dator med ny teknik som är lätt att använda med program som gör 
inlärningen roligare för elever i särskolan. 

1.5 Frågeställning 
Hur bör en portabel dator utformas för att stödja inlärning hos elever i särskolan? 
Hur bör spel och information utformas för att stödja inlärning hos elever i särskolan? 

1.6 Avgränsningar 
Arbete fokuserar på elever i särskolan, utan att titta på specifika åldrar eller handikapp. 
Handikappet som arbetet fokuserar på är kognitivt handikapp i alla skalor och sorter. 
Produkten kommer därför att bli generell och visa på olika svårighetsnivåer och ämnen, inte 
visa på alla ämnen och svårighetsnivåer som en färdig produkt kan behöva. Detta blir ett för 
stort arbete då ett kognitivt handikapp är väldigt individuellt.  

Produkten och dess innehåll kommer endast att fokusera på designen, inte på de 
tekniska lösningarna bakom designen. Rapporterns teoriavsnitt kommer endast att ta upp 
grundläggande saker om produktdesign och informationsdesign, samt mer specifikt om 
informationsdesign för utvecklingsstörda. Arbetet kommer även att ta upp generella regler om 
lärande och hur vi lär oss. Empiridelen kommer mer att fokusera på elever i särskolan med 
deras specifika behov och personer med kognitivt handikapp. 
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1.7 Tillvägagångssätt 
Arbetssättet som detta arbete har haft är först en brief från beställarna om vad de önskar och 
ett studiebesök i deras Smartlab för att studera befintliga produkter. Efter detta gjordes en 
brainstorming för att se vad jag ville göra samt att göra olika mindmaps för att se vad jag ville 
ha med.1 En teoristudie har sedan genomförts och under tiden har idéer skissats fram.2 Den 
idé som jag ansåg vara bäst har sedan visats för två personer som jobbar inom områdena 
särskolan och rehab. Med dessa två personer har två enskilda samtal förts kring mina idéer 
samt allmänt om personer med kognitivt handikapp och kring elever i särskolan och deras 
problem.3 Samtalen har haft förbereda frågor som stöd för mig att komma ihåg den 
information jag skulle vilja få fram, men frågor har tillkommit allt eftersom samtalet pågick. 
Dessa förbereda frågor har inte använts strikt och ställts precis så som de är formulerade utan 
vävts in i samtalet tillsammans med nya frågor. Under samtalen har idéer bollats fram och 
tillbaka mellan mig och den andra personen.  
 För att skapa en riktig förståelse för hur särskolan fungerar och hur barn i 
särskolan är gjorde jag ett endags studiebesök i en träningsklass i särskolan. Under dagen 
försökte jag öka min förståelse och se vad de verkliga problem är och hur de löses idag. Vissa 
stunder under dagen observerade jag enbart och vissa delar var jag aktiv, som en form av 
hjälplärare. Jag kunde under dagen på ett avslappnat sätt lära känna eleverna och umgås med 
dem, samtidigt fick jag en chans att prata med lärarna och få situationer och problem 
förklarade för mig.   
 Utifrån teoristudien, samtalen samt studiebesöket har jag sedan utformat den 
slutgiltiga produkten.  
 

1.8 Kritik 
Arbetssättet som har använts är inte vetenskapligt korrekt, men det är en process som är 
fungerande för min kreativa process. Något som borde ha gjorts annorlunda var studiebesöket 
hos särskolan. Eleverna som är min målgrupp blev inte involverade i min produkt, en 
frågestund med dem borde ha genomförts för att få deras åsikter om idén. Nu har istället 
människorna som finns runt dem i skolan uttalat sig och jag har bildat min uppfattning kring 
mitt möte med dem och mina tidigare erfarenheter från inlärning och skola.  
I övrigt anser jag att det arbetssätt som har använts är det arbetssätt som har fungerat bäst för 
mig och mitt arbete.  
 
 
 

 
1 Se bilaga 1. 
2 Se bilaga 2. 
3 Se bilaga 3. 
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2. Teori 

2.1 Kognition 
Kognition syftar till de funktioner som hjälper oss att hantera information och kunskap. Det 
finns många olika kognitiva funktioner så som minne, problemlösning, uppmärksamhet, 
resonerande, begreppsbildning och varseblivning.4 

2.2 Hur vi lär 
Vi människor lär oss på många olika sätt, därför finns det olika sätt att lära sig på.5 

Vad innebär det sig att lära sig något? Det innebär att skaffa sig kunskaper och 
färdigheter som personen tidigare inte har ägt. Det kan både handla om att förvärva något helt 
nytt eller omforma något personen redan kan. Att kunna något innebär i det stora hela att du 
kan argumentera för det du vet och att du är övertygad om att det är rätt och har tillräckligt 
med bevis, enligt dig, att det är så.6 

Att omforma sina kunskaper kan vara jobbigt och en av anledningarna till att 
barn i skolan ger upp. Att omforma sina kunskaper kan innebära att den nya kunskapen som 
förvärvas inte stämmer överens med den gamla och den gamla information tvingas då 
omformas eller förkastas, vilket kan vara jobbigt.7 Skolan behöver därför hjälpa elever att 
rekonstruera sina kunskaper. Dessutom behöver de hjälp att organisera och strukturera sin 
kunskap, för desto bättre organiserad och konstruerad den är desto större är dess tillgänglighet 
för personen.8 

Forskare har kommit fram till att alla uppgifter som föreläggs oss ses i en början 
som ett problem som måste lösas. Ofta gör vi detta genom att ställa upp olika hypoteser och 
väljer sedan den som vi anser passar bäst och löser problemet enklast för oss.9 De menar även 
att eleven måste lära sig i skolan att strukturera upp problemen och sin inlärning för att på 
bästa sätt tackla problemen och få ut mest information. Eleverna behöver vara medvetna om 
sin egen kunskapsbasis och hur de på bästa sätt kan utnyttja den. De måste även ha en egen 
motivation för att vilja lära sig. Barn genomgår en stor förändring under sina skolår i sitt sätt 
att tänka och se på världen och skolan måste anpassa sig efter detta.10 

Skolan måste även anpassa efter hur eleven lär sig och hur de ser på sin 
inlärning. Det finns två huvudkategorier i hur elever konceptualiserar inlärning. Vissa elever 
ser inlärning som direkt relaterat till den faktiska uppgiften av inlärning. De beskriver 
inlärning med fokus på att insamla fakta och information från en text och kanske memorera 
dem för ett senare användningstillfälle. Andra ser inlärning som att hitta mening genom 
mediumet av inlärnings uppgifter. De ser saker med nya ögon, de relaterar dem till sina 
tidigare erfarenheter, de relaterar dem till den värld vi lever i, de ser lärande som en 
förändring hos sig själva på något sätt.11 Ett sätt att lära sig är Ekfori – sökning i minnet. 
Minnet söker i sin ”databas” efter den information vi försöker få fram. Det kan vara att vi 
känner igen en person och försöker minnas vem det är. Denna process kallas ekfori.12 

 
4Nationalencyklopedin Kognition (www.ne.se 2007-02-26) 
5 Ference Marton & Shirley Booth Learning and awareness (Lawrence Erlbaum Associates Inc.) s. 14-32 
6 Gerd Arfwedson Hur och när lär sig elever (HLS Förlag) s. 51 
7 Ibid. s. 61 
8 Ibid. s. 120 
9 Ibid. s. 36 
10 Arfwedson  
11 Marton & Booth s. 35 
12 Henry Egidius Problembaserat lärande – en introduktion för lärare och lärande (Studentlitteratur) s. 32- 34 
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2.2.1 Särskola 
Särskolan är en specialskola för de barn med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd och för elever som fått betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 
till följd av hjärnskada förledd av yttre våld eller medfödd sjukdom. Dessa barn kan oftast inte 
följa undervisningen i den ”vanliga” skolan.13 

2.3 Produktdesign 
Nya produkter skapas varje dag. Marknadsföring och design anses vara de två faktorer som 
bidrar mest till produktutveckling och kommersiell succé. Det finns många aspekter av 
produktutveckling allt från viktigheten av tvärvetenskapliga team, kommunikation mellan 
marknadsföring och ingenjörer till rollen av teknologisk innovativitet och integrerad design. 
Industriell design fokuserar mer på användare – produkt gränssnitt, ergonomi, funktionella 
förbättringar och estetiska frågor.14 

Produktdesign handlar om att skapa en visuell attraktivitet hos 
vardagsprodukter, utan att för den skullen ändra dess tekniska färdigheter. Dock får inte 
tekniken användas som en ursäkt för dålig design. Regeln är att en bra design kan göra det 
tekniska hanterbart oavsett dess komplexitet.15 En design inspirerad produkt glädjer kunden. 
Kunden vill inte ha en stor variation av produkter, utan vad som är perfekt för dem.16  För att 
skapa denna attraktivitet måste designern tänka på de perceptuella egenskaperna hos den 
mänskliga visualiteten och få designen att överensstämma med detta. Några generella regler 
för den visuella perceptionen är symmetri, geometri, proximitet, likhet och god uppföljning. 
Människor är duktiga på att hitta symmetrier i objekt och direkt kopplat till detta är regeln om 
geometri. Personer ser lättare enkla geometriska former än komplexa eller oregelbundna. När 
det kommer till proximitet, likhet och god uppföljning så handlar det om att människor har en 
fantastisk förmåga att upptäcka regelbundna mönster. 17   
 För att en produkt ska anses som vacker eller angenäm kan dess visuella 
komplexitet inte vara varken för låg eller för hög. Med visuell komplexitet menas hur enkel 
en produkt är i sina former, hur mycket det finns på produkten som kan dra till sig ögats 
uppmärksamhet. Är den visuella komplexiteten för låg bryr kunden sig inte om produkten, 
den berör inte personen, är däremot produkten för hög i sin komplexitet anser människor inte 
att produkten är angenäm och vacker. Det gäller för designerna att skapa en produkt med 
lagom komplexitet som människor kan anse vara angenäm, se figur 1.18  

 

 
13 Nationalencyklopedin Särskola (www.ne.se 2007-03-15) 
14 Robert W. Veryzer The roles of marketing and industrial design in discontinuous new product development 
(The journal of Product Innovation Management) s. 23-24 
15 Donald A. Norman The design of everyday things (Basic Books) s. 31 
16 James Utterback m.fl. Design-Inspired innovation (World Scientific) s. 1-2 
17 Mike R. Baxter Product design (Nelson Thornes) s. 36-37 
18 Ibid. s. 41-42 
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Figur 1. Hur människor graderar angenämheten hos en produkt efter dess visuella komplexitet.19 

 
En annan aspekt av detta är att visualisera de korrekta delarna. Visualisera de 

delar framförallt som talar om för människor vad de ska göra, hur de ska använda 
produkten.20  
En produkts attraktivitet kan kategoriseras i fyra kategorier: 

• Tidigare kunskaps attraktivitet – igenkännandet av en produkts tidigare användning 
och omtyckte. 

• Semantisk attraktivitet – produkten ser ut att fungera väl 
• Symbolisk attraktivitet – produkten tilltalar till de personliga och sociala 

värderingarna hos kunden. 
• Inneboende attraktivitet – den medfödda vackerheten hos produktens form. 
 

Det är avgörande för designerna att förstå vilket förhållande som existerar mellan 
människor och saker.21 Det är viktigt att förstå att det är produktens mening som betyder 
något för kunden. Och för att skapa mening måste funktionaliteten satsa på att 
tillfredsställa de avgörande behoven hos användaren.22 

Karaktär är ett viktigt ord när det kommer till produktdesign, det är det som 
ger en stark aning till vad saker ska användas till. Bollar är för att kastas, glas är för att se 
igenom eller ha sönder etcetera. När enkla saker behöver bilder eller instruktioner har 
designen misslyckats.23 Annat som kan göra att produktens användningsområde inte framgår 
är när produktens design går emot våra mentala modeller av produkten. Våra mentala 
modeller skapas genom inlärning, erfarenhet och träning. De mentala modellerna av en 
produkt formas av dess visuella utseende och uppfattade handling. Är det visuella utseendet 
icke igenkännande eller malplacerad så kan inte användaren använda produkten enkelt.24 
 Användaren av produkten måste känna att den får en viss feedback vid 
användningen. Utan feedback vet inte brukaren om produkten har gjort det den ska. Tryckes 
en knapp ner måste något hända och det måste märkas vad som händer, vad resultatet har 
blivit.25  Det som det handlar om är att göra produkten användarvänlig. Att göra den 
användarvänlig betyder att användaren ska kunna lista ut vad den ska göra och att den vet vad 
som händer. Designern måste utveckla en konceptmodell som är lämplig för användaren, som 
fångar de viktigaste delarna av produktens handling och som är förstålig för användaren.26 

                                                 
19 Baxter, M. s. 42 
20 Norman, D., A. s. 4 
21 Utterback, J. m.fl. s. 203 
22 Ibid. s. 5-6 
23 Norman, D., A. s. 9 
24 Ibid. s.17 
25 Ibid. s. 27 
26 Ibid. s. 188-189 
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Blir produktens användning synlig, enkel och klar kommer produkten stå ut i konkurrensen 
om vår uppmärksamhet. Det handlar om att integrera teknologin med kundens behov och 
produktens språk, inga av dess tre faktorer kan förbises utan designern måste hitta en balans 
mellan dem.27 

2.3.1 Produktsemiotik 
Produktsemiotik är den del av produktdesignen som syftar till att ge produkten en identitet, 
synliggöra den, anpassa den till målgruppen och ställa den i relation till sina konkurrenter. En 
industridesigner bör kunna svara på frågorna: Varför, i vilket sammanhang, på vilket sätt, när, 
hur, vem, vad och var med mera än för att det känns så. En designer måste tänka på vad olika 
tecken betyder för en användare och vad den skapar för relation. Vissa tecken måste alla lära 
sig för vi har byggt dem på en överenskommelse att de ska betyda detta, symboliska tecken, 
andra tecken bygger på likhet med något, ikoniskt tecken, medan den sista gruppen bygger på 
ett verkligsammanhang, indexalt tecken.  
 När vi tolkar en produkt tolkar vi det på tre olika sätt: Pragmatik; Hur påverkas 
tecknet av det sammanhang det finns i, Semantik; vad och hur kommunicerar tecknet, Syntax; 
Hur står sig tecknet i relation till andra likartade tecken. Semantiken kan sedan delas upp i 
fyra områden: Uppmana, Beskriva, Uttrycka och Identifiera. Vad uppmanar 
tecknet/produkten dig att göra, beskriver den vad du ska göra, uttrycker den att den är tung, 
tillförlitlig, identifierar produkten något om tillverkaren, något om ägaren?28 

2.4 Informationsdesign 
Informationsdesign är teknikerna och processerna för utformning och användning av 
informationsmaterial ur ett helhetsperspektiv. För att det ska vara ett bra informationsmaterial 
ska det vara tydlig struktur, vara relevant, läsligt och läsvärt för de avsedda användarna.29 
Informationsdesigns principer är att underlätta lärande, ge en klar struktur av ett meddelande, 
ge klarhet, enkelhet, enhet och säkra en hög kvalitet hos meddelandet.30 

Inom industridesignen kallas det user-interface design när en produkt behöver 
till exempel informationsdesign på en datorskärm. Informations visualisering är en speciell 
form av user-interface design. Även det som kan tyckas vara mest tråkigt så som diagram 
måste ha ett utseende som får dem att vara användningsbara, till nytta och attraktiva. De får 
då en bra användarerfarenhet.31 

2.4.1 Layout och design 
En god layout kan hjälpa läsaren att förstå ett sammanhang tydligare och förtydliga ett 
innehåll. Den trycka informationens tre grunder är text, bild och form. En text samspelar med 
en bild, bild med text och en god form är villkoret för att text och bild ska fungera 
tillsammans. 32 Det är viktigt att dessa tre formar ett budskap som är lätt för läsaren att 
mottaga och förstå.33 En designer ska inte bara förpacka budskapet utan ska även ge det ett 
klarare budskap och på så sätt förmedla helheten. Bästa minneseffekt nås med ord och bilder i 

 
27 Utterback, J. m.fl. s. 1-5 
28 Anna Thies Produktsemiotik – Ett minikompendium om produktsemiotik för industridesignstudenter 
29 Mälardalens högskola Program och kurser läsåret 07/08 Informationsdesign s. 120 
30 Rune Pettersson Information design - Introduction (John Benjamins Publishing Company) s. 44 
31 Aaron Marcus Visualizing the future of informations visualization (Interactions) s. 42 
32 Hans Carlberg m.fl Läromedelsutveckling i en skola för alla: riktlinjer för utveckling av läromedel för elever 
med funktionshinder (Specialpedagogiska institutet) s. 62-64 
33 Pettersson, P. s. 15 
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samspel, texter av olika slag kan samverka, bilder av olika slag kan komplettera varandra, text 
och bild kan integreras, allt för att göra en överskådlig layout.  

Innan vi kan skapa lärande eller information måste texten struktureras. 
Kunskapsområden kan delas in i subområden, vilka kan i sin tur delas in i grupper och 
subgrupper och så vidare. Vi måste bestämma vilka områden samt vilka subområden så väl 
som vilken sorts relation som vi måste beskriva för den tilltänka publiken. Vi behöver även 
bestämma på vilken detaljnivå som vi behöver lägga oss på. Vi kan tycka att en del detaljer är 
intressanta för vi har informationen, men dessa detaljer kan vara för små och onödiga för den 
tilltänka kunden.34 

Det är runt fyra faktorer som lättläst typografi rör sig: Ögat och hjärnan, 
kulturen och vanan. För att layouten och typografin ska bli lätt förstålig bör designern undvika 
att översålla en textsida med olika grafiska signaler.  Det är i det stora hela fem faktorer som 
påverkar en texts läsbarhet och lättlästhet: typsnitt, bokstavsstorlek, radlängd, radavstånd och 
pappret.35 Vi läser inte texter bokstav för bokstav utan som en bild. Därför kan inte 
bokstavsstorleken vara för stor eller för liten. Teckensnitt och teckenstorlek måste anpassas 
till mediumet.36 Det kan bli förvirrande och en enda röra i hjärnan. Det är enklare att läsa 
gemener än versaler och ett typsnitt som ger tydliga ordbilder ska användas. När ett 
mellanrum mellan ord skapas måste det vara väl avvägt så att inte ögat måste förflytta sig för 
långt eller att orden flyter ihop med varandra. Om orden avstavas skapar det två ordbilder av 
ett ord och bör därför undvikas för lättförståligheten. Vid stora radlängder är det svårt för ögat 
att hitta tillbaka till rätt textrad, så om radlängder är stora bör ett större radavstånd användas.37  

Vi måste fånga användarens intresse och behålla det. En uppgift som får full 
uppmärksamhet löses snabbt och effektivt. Vi kan ofta kontrollera vår uppmärksamhet genom 
vår vilja, men trots vår stryka så fångar andra saker vårt intresse då och då mot vår vilja. 
Uppmärksamhet är plötslig, direkt och distinkt. Lärande startar med uppmärksamhet, vi kan 
skapa denna uppmärksamhet med hjälp av de fem sinnena.38 

2.4.2 Kriterier för språk, bilder och design för personer med kognitivt 
handikapp. 
Texten måste engagera, intressera, ge lust att lära, ge möjlighet att associera, frigöra fantasin, 
skapa nyfikenhet, väcka frågor, bidra till reflektion, föreslå lösningar, spränga gränser med 
mera. Textspråket måste vara enkelt och bör anpassas till att personen har 
perceptionssvårigheter. Vid utformningen av texten måste det tas hänsyn till personens 
förkunskaper, samt att inte ta kunskap för given. Det handlar även om en balansgång mellan 
litterärt och konstnärligt utformning och kravet på ett tydligt och begripligt uttryckssätt. Bara 
för att de måste vara enkelt och tillgängligt får det inte bli torftigt och färglöst, samt läsarens 
förmåga får inte underskattas genom sönderförklaringar.  

                                                

Det finns vissa riktlinjer som en text bör utformas efter: Handlingen ska svara 
mot titel och omslag, Innehåll och handling måste utgå från ålder, erfarenheter och 
begåvningsnivå, Handlingen ska vara logiskt uppbyggd i olika kapitel, Handlingen ska vara 
logisk och konkret, eventuella tids- och rumsförskjutningar måste förklaras.  

När det gäller språkbruket i läromedel för utvecklingsstörda bör det vara korta 
och enkla meningar utan att de blir torftiga, ordföljden ska vara rak och ha en enkel 
satsbyggnad. Texten bör skrivas i aktiv form, då passivform är svårare att förstå och 

 
34 Ibid. s. 46 
35 Carlberg, H. m.fl. s. 62-64 
36 Pettersson, R. s. 48 
37 Carlberg, H. m.fl. s. 62-64 
38 Pettersson, R. s. 207-208 
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formuleringar om en osäker framtid bör undvikas, till exempel kan tänkas ske. Orden som 
används ska vara korta och enkla, ord från ett främmande språk bör undvikas om de inte är 
välanvända och lätta att förstå. Förkortningar i text ska undvikas om de inte är välbekanta så 
som TV. Personnamn och geografiska namn kan vara långa och svårstavade vilket gör dem 
svåra att läsa och förstå. Personer som är utvecklingsstörda kan ha problem med att förstå 
stora tal och matematiska begrepp, det kan vara enklare att skriva för länge sedan än 1902. 
Avstavningar bör undvikas och endast vanliga och tydliga skiljetecken måste användas. 
Negationer kan förvilla och ska därför undvikas och bestämningsord får inte hopas till 
mängdinformation i en och samma fras.39 

 
39 Carlberg, H. m.fl. s. 54-65 
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3. Empiri 

3.1 Omvärlden 

3.1.1 Hjälpmedelsprodukter 
Det finns idag många produkter för barn med funktionshinder och många olika datorer med 
hjälpmedel. Många olika tangentbord för olika behov, så som enhandstangentbordet, det finns 
även många olika musar. Det finns ”knappar” som du kan styra datorn med olika delar av 
kroppen. Hjälpmedelsinstiutet hade ett projekt kallat Aktiv med datorn under 2004-2006 som 
syftade till att sammanställa och ge ut ett pedagogiskt utformat utbildningsmaterial om 
utprovning och träning av datorhjälpmedel för personer med funktionshinder.40  
 Det har idag utvecklats många läromedelsprogram för barn med funktionshinder 
på datorn som syftar till att de ska lära på ett roligt sätt. Företag så som LäraMera Program 
AB har utvecklat ett flertal program, men dessa program är för specifika ämnen så som 1 2 3 
Matematik.41 Dessa program är även förprogrammerade i sin undervisning och läraren kan 
inte påverka hur uppgifterna ser ut.  
 Det finns idag en handdator, Handis, som hjälper personer med kognitivt 
handikapp att klara av sin vardag till exempel genom att påminna om händelser. Det som 
skiljer Handis från en vanlig handdator är det specialutformade programmet för personer med 
kognitivt handikapp som sätts in i den vanliga handdatorn. 

3.1.2 Ny teknik 
Varje dag utvecklas ny teknik för datorer och dess hjälpmedel. Datorerna idag är allt från 
stora klumpiga stationära, till små lätta handdatorer. De flesta handdatorer har inte 
tangentbord utan tryckskärm. Dagens tangentbord behöver inte vara plattan som alltid har 
funnits, idag finns det vikbara tangentbord som ansluts med en usb-kabel, från Deltaco Brand, 
det finns projekterande tangentbord så du kan skriva på vilken yta du vill, från I-Tech. 
 

3.2 Intervjuer och egna observationer42 
Detta är en sammanfattning av de två intervjuerna som gjort under arbetets gång, samt de 
observationer jag gjort under min dag i särskolan. Intervjuer utgick från de skisser och idéer 
jag hade kring Läris, samt allmänna frågor, se bilaga 3. 

3.2.1 Kognition 
Har en person ett kognitivt handikapp innebär det till exempel att personen har nedsatt 
tidsuppfattning, nedsatt arbetsminne. Med arbetsminne menas att från det att personen får en 
tanke att utföra något tills att det är utfört. Det är vanligt att personer med kognitivt handikapp 
stannar halvvägs genom en handling. 

 
40 Hjälpmedelsinstitutet Aktiv med datorn 2007-03-15 
41 LäraMera Program Ab Program 2007-03-15 
42 Agneta Palén Jacobsén, Muntl: Möte 2007-03-13, Ekerö & Birgitta Sandberg, Muntl: Möte 2007-03- 28, 
Ekerö 

 10 
 



C-arbete i Industridesign  Författare: Emma Lundin 
KT 2130 Innovativ design 
Institutionen för innovation, design och produktutveckling 
Mälardalens högskola  Kursansvarig: Leif Grönvall 
 
3.2.2 Allmänt 
Det finns idag liknande produkter på marknaden som används i skolan, men ingen som är 
likadan som Läris. Grundtanken med att få barn intresserade av ämnen genom att lära sig på 
ett roligare sätt är en idé som är mycket användbar.  
 Barn med utvecklingsproblem har alla olika behov och olika problem, vilket gör 
att de ligger på olika kunskapsnivåer. Detta måste programmet ta hänsyn till. Datorn måste 
även i sin utformning anpassas för att passa barn med olika fysiska handikapp. Hos vissa barn 
är huvudet klart men motoriken sätter stopp medan hos andra är det precis tvärt om. 
 Något som är svårt för personerna är tidsuppfattningen. De kan ofta säga vad 
klockan är men vad det verkligen betyder förstår de inte. I ett klassrum använder man sig av 
en rad av lampor och under sitter det lappar för lektion, rast med mera. Lyset vandrar längst 
raden av lampor så eleverna kan se att nu har halva dagen gått eller nu är det en plupp kvar 
tills det är rast. När ett hjälpmedel för tid görs bör det inte göras cirkulärt då de lär sig klockan 
och skulle koppla ihop det för mycket med en klocka. Det är bättre för dem om tiden görs 
linjär. Dessutom får inte ljusprickarna som markerar tiden ha olika tidsbetydelse om de 
används i samma produkt. 
 För kognitiva personer har veckans dagar färgbestämts så att de lättare ska 
kunna veta vilken dag det är. Bilder används väldigt mycket och plockas från en bildbank, då 
vissa inte kan läsa.  

3.2.3 Produktdesign 
Det är viktigt att tänka på funktionsdugligheten vid designen. Hur produkten ser ut är inte så 
viktigt för förståelsen vad det är. Däremot är det viktigt att tänka på att storleken kan bli ett 
hinder för portabiliteten. Produkten måste gå att tappa, till och med slänga, utan att den går 
sönder då vissa personer kan bli arga. Produkten måste ha en hög hållbarhet och dessutom 
måste den klara att de finns personer som dreglar så den måste även vara tålig för väta.  
 Att använda sig av tryckskärm och projekterande tangentbord är inget problem 
då eleverna är vana vid liknande produkter. Det är dock viktigt att tänka på att tangentbordet 
måste projekteras stort och att endast de viktigaste knapparna finns med. Onödiga knappar är 
endast störande och är ett försvårande moment. De kan vara bra för barn med dålig motorik 
att endast ha ja och nej knappar samt pilar så de enkelt kan välja spel utan att behöva trycka 
på skärmen. En tanke är att ha som en platta som projekteras där de kan använda sin hand som 
mus. När det gäller tangentbordet ska knapparna vara placerade som på ett vanligt 
tangentbord, för det är det som de är vana vid. 
 Det vore bra om det finns möjlighet att koppla in hörlurar då vissa barn tycker 
det är skönt att ”stänga in sig”, de kan koncentrera lättare då. Att även ha högtalare och 
mikrofon ”öppet” på datorn är inte problem, eleverna kommer inte att bli störda av massa hål 
på framsidan så länge de inte är i en avvikande färg.  
 Det bör finnas en knapp för på och en knapp för av, inte en kombinerad knapp 
för båda. Det är viktigt att markera tydligt vilken knapp som är på och vilken knapp som är 
av, ett enkelt sätt är att använda grönt och rött. 
 Att gummibeklä datorn gör att de får ett bättre grepp om den och om undersidan 
gummibekläs blir den stabilare och den glider inte på ett bord. Att ha ett separat ställ för 
datorn är bättre än att ha ett inbyggt. Är det separat blir produkten lättare, vilket är viktigt att 
sträva efter. Oavsett om stödet är separat eller inbyggt ska dess undersida vara gummibekläd 
för att öka stabiliteten. Det är även bra om datorn har handtag för att lätt kunna bli buren, 
likaså om stödet är inbyggt och måste fällas ut bör det finnas ett handtag för att kunna göra 
detta. Handtagen får inte vara för smala och inte för tjocka, det måste vara greppvänliga. Det 
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kan inte vara utdragbara utan måste stå ut från början, så att det är lätt för användaren att 
greppa handtagen.  
 Generellt sätt bör designen vara enkel och simpel med få knappar. Det finns 
alltid pillrarna som ska pillra på allt och då kan många knappar vara ett störningsmoment. För 
många färger ska inte användas. Vit är en bra färg för hela produkten. Konstraster bör gärna 
användas för det hjälper barn med synskador att se skillnad på olika saker. Dock ska bara det 
som behöver belysas ha kontraster. Produkten får inte bli för plottrig.  

3.2.3 Informationsdesign 
Skärmen måste vara tydlig och enkel, den får inte bli plottrig och rörig då det bara försvårar 
upptagningsförmågan.   
 Att ha förbestämda spel är bra, för då kan de som inte kan namnet på spelen 
känna igenom dem via färgerna. Färgerna får dock ej vara för skrikiga. Något som används 
mycket idag för igenkänning är symboler. Dels kan de användas för att skilja på olika spel och 
ämnen men även på svårighetsgraden. Som exempel kan en fågel representera ett enkelt spel 
medan en fisk kan stå för ett svårare spel. Djur är nämligen något de lär sig tidigt att känna 
igen. Dock kan personen ha svårt att förstå om djuren visas från olika håll. Visas en häst 
framifrån kan de förstå att det är en häst, men syns den bakifrån behöver de inte förstå att det 
är samma häst eller ens att det är en häst. 
 Bilder kan både vara svårt och lätt. Äldre barn kan ofta urskilja huvudbilden 
från bakgrunden så länge bilden inte är för plottrig. Dock måste det som ska vara i fokus även 
vara i centrum på bilden. Yngre barn kan ha svårt att uppfatta bilden korrekt om en bakgrund 
finns med. Bilder som används måste vara enkla och tydliga, däremot måste de inte vara 
detaljrika. Ett barn kan förstå att ett hus är ett hus även utan fönster och dörrar så länge 
formen stämmer. Detaljseende är något vi utvecklar sent. Bilduppfattningen hos barn är olika 
bra, men generellt ska svartvita pictogrambilder undvikas då de är svåra att tolka. Användning 
av filmer och rörliga bilder fungerar bra. Idag används bland annat rörliga bilder när barn ska 
lära sig teckna. Teckna är inte samma sak som teckenspråk utan handrörelser för ett ord. 
Barnet får se tecknet göras och sedan tala om vilket ord som tecknades. Något som vore bra 
att använda i spelen är ljud. Många barn behöver träna på hur ord eller bokstäver låter. En bra 
övning att ha med i spelen vore att koppla ihop k-ljudet med bokstaven k. Med k-ljudet menas 
hur det låter i ord, inte när man säger bokstaven k i till exempel alfabetet. En annan sak som 
är bra för eleverna att träna sig på är symboler och tecken som finns i vardagslivet. De 
behöver lära sig tecknet för till exempel tunnelbana och nödutgång. De behöver även lära sig 
praktiska situationer i vardagslivet, så som skolvägen och hur en spis används. Dock bör det 
tänkas på att om skolvägen ska beskrivas med bilder måste det finnas bilder för varje årstid 
för att platser inte ser likadana ut för barn med kognitivt handikapp om det har snöat. 
 Språket som används får inte vara komplicerat. Det är bäst att använda sig av 
talspråk utan förkortningar och utländska ord. Meningarna ska vara enkelt uppbyggda och 
korta. Det är bäst att använda sig av kommandospråk i instruktionerna. De måste komma en i 
taget, då närminnet inte alltid är det bästa. Det ska hellre stå sitt nu än du kan sätta dig nu, när 
instruktioner skrivs.   
 När spelen ska väljas är det bra att ge eleverna valfrihet i till exempel vilket spel 
och vilket ämne som ska genomföras, men när de väl har valt ska de inte ges möjligheten att 
välja om fören de har genomfört sekvensen. Många barn påbörjar något och tappar sedan 
intresset och vill välja om. Sekvensernas tid måste anpassas efter barnet då vissa klara av att 
endast sitta 5 min medan andra kan sitta i 60 min. Det är bra om barnet tydligt får se att nu är 
sekvensen slut och du kan välja något nytt. Många barn gillar fyrverkerier som avslut. Det kan 
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vara en bra motivering att ha en ”måste” sekvens och sen en rolig sekvens. Den roliga 
sekvensen kan handla om ett fritidsintresse barnet har.  
 För att de ska lära sig på ett bra sätt bör en tjatmetod användas, en tuggmetod. I 
klassen jag var i upprepar de alla saker tre gånger för att lära sig och komma ihåg saker. Till 
exempel när bokstaven K skulle läras skrevs flera ord som börjar på k upp på tavlan och 
eleverna fick stava dem och öva på hur bokstaven k låter.  
 Eleverna måste tydligt se när de har gjort rätt och när de har gjort fel. De måste 
dessutom få direkt bekräftelse på sitt agerande. Detta syntes väl under lektioner med eleverna 
när de skulle stavas ord i en bok, då de hela tiden påkallade lärarens uppmärksamhet för att se 
om dem hade stavat ordet rätt innan de gjorde nästa. För de yngsta eleverna kan en glad och 
en sur gubbe vara bra för att påvisa rätt och fel. De äldre eleverna kan förstå rätt och fel 
genom en grön bock och ett rött kryss.   
 Något som måste tänkas på generellt är att konstraster är bra, men att endast det 
viktigaste lyfts fram genom detta.  
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4. Diskussion 

4.1 Hur vi lär oss 
 
Att införskaffa ny kunskap är inte svårt, men för barn i särskolan är det svårt att förstå vad 
kunskapen verkligen betyder. De kan även ha svårt att koppla ihop olika informationsbitar till 
att bygga ny information. De har, med andra ord svårt att omforma sina kunskaper. Detta gör 
att skolan blir jobbigare för dem vilket överensstämmer med vad Arfwedson anser. Det hon 
skriver om att omforma sina kunskaper kan innebära att den nya kunskapen inte stämmer 
överens med den gamla och därför måste den gamla informationen omformas och anpassas 
till den nya. Det är precis detta som barn i särskolan har svårt för. De har svårt för att binda 
ihop saker och se sammanhang mellan dem. Precis som Arfwedson skriver måste skolan 
hjälpa elever att rekonstruera sina kunskaper. Jag anser att det är viktigt att underlätta detta för 
eleverna och att hjälpa dem binda ihop saker och se sammanhang. Ett exempel på detta är 
bokstavsljud. Bokstäver låter olika i olika ord och eleverna har svårt för att förstå att det är 
samma bokstav, bara att den låter annorlunda.   
 I särskolan använder de sig av upprepningsmetod för att eleverna ska minnas 
nya kunskaper. Detta kan ses som ett försök att hjälpa elevernas ekfori. Att de ska söka i 
minnet och hitta kunskapen. Att lagra kunskaper och lättare komma åt dem vid senare bruk 
menar jag är viktigt och en av sakerna som är svårt för barn i särskolan.  
 Jag tycker att Arfwedson har tre viktiga synpunkter om lärande. Elever behöver 
vara medvetna om sin egna kunskapbasis och hur de på bästa sätt kan använda den, att de 
måste ha egen motivation till att lära sig och att skolan måste anpassa sig efter eleverna. Läris 
måste vara anpassat efter eleverna som ska använda den och den måste vara motiverande så 
att eleverna känner en egen motivation. Det jag upptäckte under min dag i särskolan var att 
dessa elever har en motivation till att lära sig och den måste bibehållas. Dessutom måste det 
vara Läris mening att lära eleverna använda sin kunskap genom rolig inlärning.  
 Eftersom det är svårt för eleverna att ta in massa ny kunskap och långa 
instruktioner är svåra och deras arbetsminne ofta är kort bör spelen inte vara spel som är helt 
nya. Nya spel kräver ny kunskapsinlärning i hur det fungerar, detta är något jag vill undvika, 
jag vill att de ska kunna spelen i stor utsträckning redan från början. 
 

4.2 Produktdesign 
Precis som industridesigners fokuserar på användaren måste Läris utgångspunkt vara dess 
användare. För användaren av Läris är funktionsdugligheten viktigare än att den är snygg, 
men jag anser att det går att göra Läris visuellt attraktivt utan att försämras dess 
funktionsduglighet. Jag hänvisar detta argument till boken Product design som säger att 
produktdesign är att skapa en visuell attraktivitet hos vardagsprodukter utan att ändras dess 
tekniska funktion. Dessa två faktorer bör samverka för att skapa en lyckad en produkt. Jag 
menar att Läris inte får bli visuellt oattraktivt då det kan minska viljan att använda den. 
 För att göra produkten attraktiv för kunden måsten den anpassas till målgruppen. 
Läris måste kunna anpassas till alla elever i särskolan oavsett deras behov. Ser vi till 
användingstillbehör till en dator, så som tangentbord, måste de finnas olika alternativ. 
Produkten måste se till alla användare och därför ha många olika tillbehör och funktioner som 
styr dess teknik och funktioner. Barn med rörelsehinder måste kunna styra datorn lika bra som 
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ett barn utan rörelsehinder. Med dagens teknik är detta inget problem, då det finns 
touchscreen, projekterande tangentbord etcetera.  
 Eftersom personer lättare ser geometriska enkla former bör Läris utformas efter 
detta. I ekvationen i utformningen måste elevernas specifika behov inräknas. Eleverna i 
särskolan behöver enkla produkter utan en massa detaljer. Detaljer kan vara störande och där 
igenom försvåra koncentrationen för eleverna. Dessutom finns alltid ”pillrarna” som störs av 
många saker att röra vid. De har en stor glädje och lekfullhet vilket jag anser bör speglas i 
produkten. Jag anser att Läris bör sträva efter att kombinera elevernas behov av enkelhet med 
teorin kring att om en produkt blir för enkel tappar sin attraktivitet. Produkten bör vara enkel i 
sin geometri och ha en god symmetri.  
 I boken The design of everyday things skriver författaren att designern måste 
visualisera de korrekta delarna på produkten, de delar som visar vad användaren ska göra med 
produkten. Jag menar att det är enbart dessa delar som ska ha konstrast från resten av Läris. 
Detta stämmer väl överens med vad dessa elever behöver. Det kan hjälpa dem i användningen 
av Läris. Produkten i sig bör ha en enkel färg, så som vit, medan knappar som på och av 
knappen bör få två olika utstående färger. Dessutom måste de knappar som visas ge 
omedelbar feedback på vad det utför för funktion, det gäller hela Läris. Detta är speciellt 
viktigt för elever i särskolan att de direkt kan se vad deras handlingar leder till. 
 Eftersom Läris är portabel måste den vara lätt och begränsad i sin storlek för att 
ge en bra portabilitet. Alla elever har inte en bra motorik och kan därför ha svårt att greppa 
saker, därför är det bra att gummibeklä de delar som är menade för att lyfta datorn med. 
Eftersom deras motorik inte är den bästa behöver de handtag för att lätt kunna bära datorn. 
Dessutom måste den vara stöttålig, och tåla väta, för att den ska hålla för elever i särskolan.  
 För att den ska stå stabilt bör den ha ett stöd, ett inbyggt stöd gör att den kan 
ställas upp på alla platser, men ett inbyggt stöd kan vara svårt att grepp och veckla ut. Därför 
är det en god idé att bygga ett separat stöd som produkten kan ställas i på de platser som den 
används mest. Detta stöd bör ha samma designspråk som Läris för att visa att de hör ihop. 
Dessutom bör det vara gummibeklätt, som föreslogs i intervjuerna för att den ska bli stabil. 
 Jag anser att i stor utsträckning ska de idéer som framkom vid samtalen vara en 
grund för hur Läris ska utformas och sedan bör andra aspekter som attraktivitet läggas till. 
 

4.3 Informationsdesign 
Den tryckta informationens tre grunder är text, bild och form och det är viktigt att dessa tre 
fungerar bra tillsammans i ett samspel. Petterson skriver att det är viktigt att dessa tre formar 
ett budskap som är lätt för läsaren att förstå och mottaga. Det kan ses idag i arbetet med 
funktionshindrade personer. Det används ofta symboler för olika saker för att göra ett budskap 
lättare och tydligare. Eftersom personer med funktionshinder har svårt att tolka skrivna ord är 
det ofta lättare för dem att se bilder och då förstå vilket budskapet är. Jag anser att det är 
viktigt att Läris tar fasta på att det skrivna ordet kan vara svårt och för att ett budskap ska gå 
fram på ett bra sätt måste alla tre delar finnas med. Vilket både teorierna samt de som arbetar 
med personer med detta handikapp anser. Text och bild i samspel skapar en god form.  

Detta innebär även att skärmen ska vara tydlig och enkel för att eleverna ska 
kunna ha den bästa upptagningsförmågan av information. Det handlar om att fånga personens 
uppmärksamhet och behålla den. Oavsett om personen har en stark koncentrationsförmåga 
eller inte så fångar alltid andra saker vår uppmärksamhet och stör vår koncentration. Elever i 
särskolan är nyfikna av sig och andra saker kan snabbt fånga deras intresse. Jag anser att det 
är väldigt viktigt att all information är tydlig och enkel utan en massa onödig information som 
gör att eleverna tappar koncentration. 
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Detta gäller även när det handlar om att välja spel påpekar de personer jag 
intervjuat. Eleven kan ofta välja ett spel men sedan fort tappa intresset för detta spel och välja 
ett nytt. Därför tycker jag att idén är god om att ha tidsbestämda sekvenser som eleven måste 
genomföra när de har valt ett spel innan de kan välja ett nytt. Jag anser att eleverna måste få 
göra val men när valet väl är gjort kan de inte välja om förrän har avslutat det spel som 
påbörjats. Precis som de jag har talat med säger, måste tiden för sekvenserna kunna anpassas 
efter barnet och deras förmåga att koncentrera. Det är inget positivt, menar jag, att be en elev 
göra något som är dömt att misslyckas från början. De måste känna att de kan klara av att sitta 
den tid som är bestämd.   

Petterson skriver att vissa detaljer kan vi tycka är intressant just för att vi har 
dem, men att de egentligen är för små och onödiga för den tilltänka kunden. Den tilltänka 
kunden i detta fall kan ha svårt att uppfatta saker korrekt om det är för detaljrikt. 
Detaljseendet är något människan lär sig sent i livet och för ett barn kan det räcka med att 
formen för ett hus är korrekt och att en dörr finns, än att bilden har en gräsmatta, gardiner i 
fönstret. För dessa barn hade dessa detaljer bara blivit förvillande. Detaljer, anser jag, är något 
som bör väljas sparsam till Läris. När det gäller bilder måste de vara enkla och tydliga. 
Bakgrunder till bilder är fint, men det försvårar endast för eleven. Det blir för detaljrikt. 

Alla medium så som ljud, film och bild fungerar mycket bra att använda i 
utvecklingen av Läris så länge det är enkelt och inte detaljrikt. Det får inte ske för mycket 
saker på en gång och används flera medium samtidigt måste det finnas en tydlig koppling 
mellan dem. Jag tycker att under ett av samtalen kom en bra sak fram att eleverna kan se ett 
foto på en plats som är tagen när det är vår, men skulle de se samma plats i verkligheten när 
det är vinter och sedan jämföra med fotot så är det enligt dem två skilda platser. Det är viktigt 
att förstå detta. 

Språket som används i Läris får inte vara komplicerat, vilket både teorin och 
empirin påpekar. Texter bör vara korta och enkla, men de måste fortfarande engagera och 
vara roliga. Det är lättare för dessa elever att förstå talspråk än skriftspråk, eftersom det är 
talspråk de hör och lättare kan koppla samman med skrivna texter. Kommandospråk är lättare 
än långa instruktioner att förstå och ta till sig. Jag menar därför att i största möjliga mån ska 
instruktioner för spelen undvikas. Det behöver därför vara spel som eleverna redan kan.  

Det är viktigt att tänka på att vi ser ord i bilder och inte bokstav för bokstav. 
Skulle ett ord avstavas fel bildar eleven två olika bilder av ordet och det feltolkas. Blir det för 
många olika grafiska inslag och olika textstorlekar blir det en enda röra i hjärnan av intryck 
som måste tolkas och förstås. Textbruket i Läris därför bör minimeras och endast ha enkla ord 
som eleverna lätt kan förstå, enligt min åsikt.  

Jag anser att det är viktigt att ta tillvara på de råd och tips som personerna jag 
samtalat med har gett mig i utvecklingen av Läris. Att hjälpa eleverna med de problem som de 
verkligen har, som till exempel: att hjälpa dem med ljudet av olika bokstäver, visa snabbt och 
tydligt om de har svarat rätt eller fel och att vid bruk av konstraster enbart lyfta fram de 
viktigaste. 
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5. Slutsatser 

5.1 Allmänt 
Läris mening ska vara att stimulera till inlärning, genom att använda sig av ett ”annorlunda” 
arbetssätt. Produkten bör stimulera elevernas egen motivation till inlärning och hjälpa dem 
lagra kunskaper och rekonstruera gamla. Läris måste stimulera eleverna till att använda den. 
 Produktens utgångspunkt måste vara dess användare. Läris måste ur alla 
aspekter vara anpassningsbar för alla elever och för alla sorters handikapp och behov. Dess 
design måste tilltala en mångfald och många olika personer måste kunna använda produkten. 
Läris bör ha en god och enkel form, men samtidigt behålla sin visuella attraktivitet. Designen 
får dock inte inkräkta på funktionsdugligheten. Den bör ha enkla geometriska former, utan en 
massa detaljer och endast det som är viktigt för förståelsen av dess funktioner bör visas. 
 Läris måste vara bygd för att hålla och tåla det mesta utan att bli för tung. Blir 
den för tung blir dess portabilitet sämre. Idén med Läris är att eleverna ska både kunna ha den 
hemma och i skolan. Detta medför att de måste kunna transportera Läris på ett enkelt sätt. 
Eftersom Läris är portabel måste denna tåla att tappas, och bli slängd i golvet utan att gå 
sönder i tusen bitar. Dessutom måste produkten ha god tålighet mot väta, då vissa elever kan 
dregla.  
 För att underlätta för eleverna bör text och bild existera i samspel. Bilder får inte 
vara för detaljrika och det som ska synas bör vara centrerat. Texter får inte vara långa och ska 
skrivas i aktivform med talspråk, för att underlätta förståelsen. Text ska i stor utsträckning 
undvikas om det inte är enkla ord, så som spelens namn.  

5.2 Specifikt 
Läris ska ha två stöd, ett infällt stöd så att den kan användas överallt och ett separat stöd som 
gör det lättare för elever med sämre motorik att använda den.  
För att skapa ett så bra grepp som möjligt och stabilitet hos stöden kommer Läris handtag att 
gummibekläs, likaså undersidan på det lösa stödet. 
Läris ska ha en knapp för på och en knapp för av som ska färgbestämmas för att tydligt visa 
deras funktioner. 
För att tekniskt kunna anpassa till alla elever ska Läris kunna styras med att hjälpa av rösten, 
tangentbord och pilar, musplatta eller touchscreen och/eller kombinationer av dessa.  
Produkten ska endast ha usb-kontakt, samt uttag för hörlurar med mikrofon. Usb-kontakten 
ska fungera som laddare för Läris batteri och för ändring av informationen i Läris. 
Varje spel ska få en egen färg, bild och namn. Detta för att eleverna på olika sätt ska kunna 
skilja på spelen. Vissa elever kan förstå ord bra, medan andra skiljer lättare på bilder, medan 
en tredje grupp kan ha lättare för att skilja på färger. 
Spelen som används ska vara enkla och inte kräva en massa inlärning i förståelsen av hur 
spelen fungerar. Spelen ska tas från vanliga spel som man lärt sig i barndomen. 
Varje spel görs i två varianter, en enkel och en svår. Även bilder som visar om eleven har 
svarat rätt eller fel görs i två versioner. 
Sekvenstiden ska kunna anpassas efter eleven och påvisas med två olika tider för att ge 
exempel. Lyspunkterna som visar tiden ska sitta linjärt och varje lyspunkt kommer att 
motsvara 3 min. 
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6. Resultat/Produkten 

 
Läris är ett inlärnings hjälpmedel för elever i Särskolan. Den syftar till att göra inlärningen för 
eleverna lättare och roligare. Läris är bärbar vilket medför att de på ett enkelt sätt kan ta med 
sig skolarbetet hem. Hjälpmedlet kan anpassas efter elevernas psykiska och fysiska 
handikapp. 
 
 
 
För fler bilder av produkten, spelen, och det fristående stödet se bilaga 4-6. Bilaga 7 
innehåller ritningar på produkten.                              

 18 
 



C-arbete i Industridesign  Författare: Emma Lundin 
KT 2130 Innovativ design 
Institutionen för innovation, design och produktutveckling 
Mälardalens högskola  Kursansvarig: Leif Grönvall 
 
7. Funktionsbeskrivning 

 

 
Projekterande tangentbord, mus 
och piltangenter  Högtalare och mikrofon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gummilist för 
bättre grepp 

Usb port för 
laddning och 
ändring av 
information 

Av-knapp

På-knapp 

Läris kan styras med hjälp av touchscreen, högtalare och mikrofon eller projekterande 
tangentbord, mus och piltangeter. Dessa kan användas enskilt eller i olika kombinationer. 
Högtalare och mikrofon kan antingen användas via hörlurar eller som stereo. 

 

 
För  mer information kring hur Läris fungerar se produktmappen. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Mindmaps 

 

 

 



Bilaga 2 – Skisser 

 



Bilaga 3 – Material vid samtalen 

Frågor till Agneta 
Hjälp mig förstå kognitiva problem? 
Vad ska jag tänka på vid utformningen av datorn? 
Hur ska knappar på datorn vara, tex. On/off knappen? 
Vad ska jag tänka på för att få den greppvänlig? 
Vad ska jag tänka på för att de lätt ska kunna lyfta/bära den? 
Hur bör jag utforma produkten för att de lätt ska kunna dra ut stödet? 
Kommer de att våga använda touchscreen och projekterande tangentbord? Är det bättre att 
bara använda mikrofon och högtalare? 
Är det bra om det är lite saker som de kan röra vid på datorn? 
Vilket material skulle du säga bör användas? 
Vilken vikt tror du är maxvikt? 
Vilka färger bör produkten ha? Ska den vara enfärgad? Ska jag använda färger för att markera 
olika saker så som on/off knappen? 
Vad ska jag tänka på vid utformningen av programvaran/spelen? 
Vilket sorts språk bör jag använda? 
Ska jag använda språk och bilder ihop? 
Hur bör bilderna se ut? 
Vilka spel tror du att de vill ha, skulle fungera? Jag har tänkt mig…. 
Vilka färger bör jag använda? Bör jag färgbestämma spelen, så ett är rött och att är blått? 
Är det någon produkt du tror kommer att fungera och som de kommer att vilja använda? 
Finns det något annat som jag bör tänka på vid utformningen av produkten? 

Frågor till Birgitta 
Berätta lite om kognitiva funktionshinder. 
Vad för svårigheter i allmänhet har de i vardagslivet? 
Vad har de svårt för att uppfatta? 
Hur är det med att läsa och förstå texter? 
Hur är det med att förstå och tolka bilder/foton med mera? 
Vad finns det för hjälpmedel som är riktade till barn? 
Hur är motoriken? 
Hur är minnet? 
Hur mycket kan man tänja på reglerna? Måste en dator se ut som en dator eller kan den vara 
rund? 
Hur mycket information/instruktioner kan de hantera i taget? 
 Hur är tidsuppfattningen? 
Har de cirkulär eller linjär tidsuppfattning? 
Hur har de med kunskaper kring vardagstecken? 
Hur får man hjälpmedel? 



Skiss 
 
 

 



Bilaga 4 – Läris 

 



Bilaga 5 – Spelen 

Första sidan 

 
Ämnen 

 



Memory 

…  

Korten 

…  

Loppan 

…  

En ska bort 

…  
 



Jeopardy 

    
 
Bind ihop 

….  
Rätt 

 
 
Fel 

 
 
 



Bilaga 6 – 
Stöd

 
 

 



Bilaga 7 – Ritningar 

Data 
 

 
 
 
 
 



Stöd 
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