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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur man kan införa ”de taktila färgerna” 
för att förstärka och förtydliga närmiljön för barn med svåra kognitiva handikapp. 
Detta för att ge dem en upplevelse av färg som stimulerar deras sinnen på fler sätt 
än de visuella. Jag har valt att göra min undersökning i en skolmiljö för barn med 
speciella behov i en så kallad träningsskola där barnen är multihandikappade. 

För att få kunskap om min målgrupp har jag gjort en miljöstudie  där jag tittat 
på deras skolmiljö, utfört en litteraturstudie, samt deltagit i undervisningen. Då jag 
inte har någon tidigare erfarenhet av multihandikappade barn gav miljöstudien 
viktig lärdom som jag aldrig skulle ha kunnat tillägna mig genom litteratur. 

De barn som går på träningsskolan har en begåvnings och utvecklingsnivå som 
motsvarar 0-2 år trots att de barn som jag fick vara med är mellan 8-21 år gamla. 

Jag har även gjort en presentation för specialpedagogerna  under arbetets gång 
med idéförslag. Syftet med presentationen var att ta reda på om det jag formgett 
skulle kunna fungera i praktiken. 

Med mitt arbete har jag strävat efter att som informationsdesigner, med 
inriktning rumslig gestaltning, formge miljöer som innehåller information och 
funktion.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I en tidigare kurs, ”projekt- rumslig gestaltning 3”, som ägde rum höstterminen 
2005 under min utbildning Rumslig gestaltning, fick jag uppgiften att förenkla 
orientering i offentliga rum. Miljön som jag skulle arbeta med var stadsbiblioteket 
i Eskilstuna. Jag valde att fokusera anpassningen av miljön utifrån en handikappad 
och synskadads perspektiv. 

I arbetet funderade jag på att skapa ett färgsystem med taktil känsla och gjorde 
eftersökningar om ett sådant system fanns. Jag fann då ”de taktila färgerna” som 
kommer från Kanada. Istället för att ta fram ett nytt system sökte jag delar där jag 
kunde använda mig av dem i mitt material. 

Då jag bara hann titta ytligt på vad man kan göra med de taktila färgerna kände 
jag inför valet av examensarbete att jag ville fortsätta min undersökning. Jag valde 
därför att göra mitt arbete i en skolmiljö för barn med speciella behov. 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur jag kan införa de taktila färgerna  för att 
förstärka och förtydliga närmiljön för barn med svåra kognitiva handikapp. Med 
detta vill jag ge målgruppen en upplevelse av färg som stimulerar deras sinnen på 
fler sätt än det visuella. 

1.3 Frågeställning 
Frågeställningar för examensarbetet lyder: 

• På vilka sätt kan man applicera det taktila färgsystemet jag valt att arbeta 
med? 

• Kan jag med de taktila färgerna öka rumsuppfattning och tillgänglighet? 

1.4 Avgränsning 
Jag är medveten om att jag i mitt examensarbete valt att arbeta med en svår 
målgrupp. Utifrån barnens utvecklings- och begåvningsnivåer har jag inte 
möjlighet att själv kunna avgöra om barnen uppfattar en färg med en taktil känsla. 
Johansson (2004, s. 79) skriver i Bild & form för informationsdesign att tolkning 
av färger är en högst personlig upplevelse och kan också upplevas på olika sätt 
genom personlig erfarenhet. 

 Barnen befinner sig på en utvecklingsnivå där de inte kan kommunicera på så 
sätt att jag direkt kan ställa frågor till dem. Jag utgår därför från att den kunskap 
och expertis som specialpedagogerna har leder till svar på mina frågor. 
Målsättningen med arbetet är inte att barnen ska peka ut en färg med rätt känsla, 
utan att upplevelsen av de taktila färgerna ska stimulera deras sinnen på fler sätt 
än enbart det visuella. 
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Då jag inte har någon pedagogisk utbildning så har jag gjort en litteraturstudie 
som utgår från den metodik och pedagogik som min uppdragsgivare arbetar efter. 

1.5 Uppdragsgivare 
Lillhaga särskola i Västerås inhyser ca 20 elever med multihandikapp. Särskolan 
är en såkallad träningsskola och de arbetar efter en metodik som går ut på att 
eleverna lär sig genom eget utforskande och experimenterade. Målet är att eleven 
ska bli så självständig som möjlig och all undervisning anpassas efter elevens 
utvecklingsnivå. 

1.5.1 Träningsskola 
Träningsskolans kursplan omfattar fem ämnesområden.  De är estetisk verksamhet, 
kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. 
Tillsammans ska de ge individen förutsättning för en god helhetsutveckling 
(Skolverkets hemsida, 2006-05-22). 

Den pedagogiska grunden är att elever på låg utvecklingsnivå (A-nivå) ges tid 
till förståelse och till att bearbeta upplevelser. Inlärningsförloppen är helt knutna 
till spontana handlingar. Dessa ofta omedvetna handlingar måste upprepas många 
gånger innan erfarenheten nått förståelse och kan användas medvetet. Hellkvist & 
Sundin (1996, s. 13) skriver i Aktiv inlärning i träningsskolan att ”det är endast 
genom egna upplevelser och erfarenheter som man kan lära sig något”. 

1.5.2 Multihandikappad – Funktionshindrad 
Flerfunktionshinder innebär svåra funktionsnedsättningar som innefattar 
utvecklingsstörning och stora motoriska begränsningar. Flerfunktionshindrade har 
också ofta en begränsad kommunikationsförmåga, svårigheter med perception och 
koncentration. Ytterligare komplikationer som epilepsi, autistiska drag samt syn- 
och hörselnedsättningar är vanliga (Handikapp & Habiliterings hemsida, 2006-05-
11). 

För varje handikapp ett barn har, försvåras uppfattningsförmågan och 
möjligheterna till att kunna uttrycka sig. Problemen ökar därför för varje 
handikapp som barnet har. Man uttrycker det som att handikappen multipliceras: 
utvecklingsstörning gånger blindhet gånger funktionshinder och så vidare 
(Nielsen 1995a, s. 7). 

En utvecklings och begåvningsstörning kan vara svår, måttlig eller lindrig. 
Gunnar Kylén, professor i pedagogik och doktor i psykologi, delar upp dessa i 
fyra utvecklingsstadier. Utvecklingsstadierna är A, B, C och D, varav den sista 
motsvarar en vuxen människas fullt utvecklade begåvning (Kylen 1984 se 
Hellkvist & Sundin 1996, s. 16-17). 
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Gunnar Kyléns forskning grundar sig på tidigare forskning om barns kognitiva 
förmåga att lösa problem i olika åldrar. Nivå A, B och C beskrivs enligt följande: 

• A-nivå 

De personer som befinner sig på A-nivå saknar språk och har ett tänkande som 
begränsas av att verkligheten är här och nu. Kommunikation sker med ljud- 
och kroppsspråk. Personer på A-nivå ligger enligt Kylén på en intelligensålder 
under två år (Kylén se Sjösvärd & Nedstam 1993, s. 11). 

• B-nivå 

De personer som befinner sig på B-nivå förstår sin omgivning som en helhet 
och har ett större tidsperspektiv. Dock är de fortfarande begränsade till egna 
upplevelser och erfarenheter. Personer i denna nivå talar, förstår och kan tolka 
bilder. 

• C-nivå 

De personer som befinner sig på C-nivå har en allmän uppfattning av tillvaron 
och har en tid- och rumsuppfattning. De förstår att det finns platser utöver det 
upplevda och att det finns en framtid och en dåtid. Dessa personer kan i de 
flesta fall lära att sig att läsa och skriva. 

Vidare har Gunnar Kylén delat in A-nivån i tre delar, A1, A2 och A3 som mer 
detaljerat beskriver utvecklingen av rumsuppfattning, tidsuppfattning, 
kvalitetsuppfattning, kvantitetsuppfattning och orsaksuppfattning med hänsyn till 
barns förståndsutveckling (Kylén 1984 se Hellkvist & Sundin 1996, s. 16). 
Uppdelningen gör det lättare för pedagoger att läsa av resultat och vidareutveckla 
individuella utbildningsplaner som fortsätter att motivera och utveckla barnen. 

Lilli Nielsen som är synkonsult och har licentiat i psykologi, har arbetat med 
blinda och blinda utvecklingsstörda barn i över trettio år. Hon förklarar att 
utvecklingen hos gravt handikappade utvecklingsstörda individer följer den 
normala utvecklingen men att varje utvecklingssteg tar längre tid (Sjösvärd & 
Nedstam 1993, s. 16). Tillsammans med bland annat hennes och Gunnar Kyléns 
teorier har träningsskolan arbetat fram sin undervisningsmetodik. 

1.6 Arbetets koppling till ämnet informationsdesign 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne som omfattar språk, konst, 
estetik, kommunikation, information, kognition, medier och teknik, ekonomi och 
juridik samt tar hänsyn till individen (Pettersson 2002a, s. 19). I 
informationsdesign studerar man informationsflödet från sändare till mottagare 
och analyserar varje del av kommunikationsprocessen. Syftet är kopplat till en 
tydlig nyttoaspekt där mottagaren ska kunna förstå, begripa, tolka och lära sig 
någonting (Pettersson 2002b, s. 64). 

Som Informationsdesigner inom Rumlig gestaltning har jag tillägnat mig 
kunskap hur man med ord, bild, form, ljus och ljud formger information och 
kommunikation i rum. 

I detta examensarbete har jag använt denna kunskap som grund för 
utformningen av de tillämpningsområden där jag använt de taktila färgerna för att 
uppnå en god informationsdesign. 
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2 Metodval och Materialbeskrivning 

”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall 
behandla och skriva om” (Ejvegård 2003, s. 31). 

2.1 Metodval 
I mitt examensarbete ligger det kvalitativa perspektivet till grund för min 
forskning och mitt val av metod. Det kvalitativa perspektivet riktar intresset till 
hur individer upplever, tolkar, och formar sin verklighet i relation till tidigare 
kunskaper och erfarenheter (Backman 1998, s. 48). Inom kvalitativ forskning kan 
man inte uppskatta tillförlitligheten med siffror. Validiteten och reliabiliteten 
måste därför värderas på ett annorlunda sätt. I en studie med ett kvalitativt 
perspektiv berörs begreppen validitet, reliabilitet och datainsamling såväl som den 
efterföljande analysen av insamlade data.  Detta ger en trovärdighet åt det 
vetenskapliga arbetet (Ejvegård 2003, s. 70-77). 

Mitt arbete baseras på teori och tidigare forskning inom relevanta ämnen. Jag 
har även gjort en deltagande miljöstudie och en delpresentation av projektet med 
efterföljande diskussion. Resultaten från dessa metoder ligger till grund för mina 
förslag av tillämpningsområden för de taktila färgerna. 

2.2 Urval av litteratur 
Med litteratur i forskningssammanhang avses tryckt material såsom böcker, 
rapporter, uppsatser och artiklar (Ejvegård 2003, s. 45). 

De källor som jag har valt är litteratur som har rekommenderats från min 
uppdragsgivare samt litteratur inom ämnet informationsdesign. Litteraturen 
behandlar forskning kring begåvningshandikapp, sinnesstimulering, 
arbetsmetoder och informationsdesign. 

2.3 Miljöstudie 
I examensarbetet deltog jag inledningsvis i tre dagars undervisning tillsammans 
med en elevgrupp, en specialpedagog och ett antal assistenter på Lillhagaskolan i 
Västerås. En svaghet i metoden är att forskaren genom sin närvaro kan påverka 
det händelseförlopp han/hon studerar (Ejvegård 2003, s. 69-70). Ejvegård skriver 
även att forskaren kan bli känslomässigt engagerad och därmed subjektiv i sin 
observation. Syftet med miljöstudien var att få en inblick i hur de dagliga 
rutinerna ser ut och hur lokalerna nyttjas i undervisningssyfte. 

2.4 Delpresentation med diskussion 
Jag gjorde en delpresentation under arbetets gång där jag visade bildmaterial på 
ideér och förslag på miljöer. Presentationen efterföljdes med en diskussion. Syftet 
med diskussionen var att få fram brister och eventuella frågetecken i mina förslag.  
En svaghet i metoden är att forskaren omedvetet kan ställa ledande frågor och 
selektivt välja ut det som intresserar mest. För att undvika detta bör fo rskaren 
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innan intervjun noga tänka igenom och formulera frågor som tjänar syftet 
(Ejvegård 2003, s. 51). Inför intervjun/diskussionen formulerade jag därför frågor 
med anknytning till arbetet och under intervjun/diskussionen tog jag anteckningar.  

2.5 Källkritik 
De källor som rekommenderats från min uppdragsgivare anser jag har hög 
trovärdighet då det är material som träningsskolan baserar sin pedagogik och 
metodik på. Valet av litteratur har hjälpt mig att förstå hur jag ska forma mitt 
material efter min målgrupps behov och utvecklingsnivåer. Teorin är tagen ur 
delar av verk, bland annat Gunnar Kyléns teorier. Hans forskning samt Jean Ayres 
och Lillie Nielsens är grunden för träningsskolans undervisningsformer och jag 
har därför utgått från att teorierna som de sammanfattar, har teoretisk och praktisk 
tyngd utan att jag behöver gå till grundkällan. 

Målgruppen som jag valt att arbeta med har en begränsad 
kommunikationsförmåga. Därför har urvalet av respondenter 
(specialpedagogerna) på Lillhagaskolan fått representera min målgrupp. Jag anser 
inte att detta påverkar mitt arbete negativt. Gruppen av respondenter är alla 
utbildade och har många års erfarenhet av arbete med begåvnings- och 
multihandikappade barn. Tillika är miljön deras arbetsplats, och de förslag som 
jag formgivit ska även fungera gemensamt med deras undervisningsmetodik.  

Genom mina observationer i den deltagande miljöstudien fick jag en tydlig bild 
av målgruppens behov och förutsättningar. Den kunskap jag fick där var något jag 
aldrig skulle ha kunnat läsa mig till. Det visade för mig hur viktigt det är att inte 
enbart basera min forskning kring teori och förutfattade meningar när det rör sig 
om formgivning som ska användas av människor. 

2.6 Material 
De taktila färger som jag valt att arbeta med är tolv stycken till antalet och 
kommer från Kanada. De utvecklades av en kvinna vid namn Lois Lawrie som, 
efter ett yrkesliv som grafisk formgivare, blev blind vid 35 års ålder. År 1991 
initierade hon utvecklingen av ett färgsystem för framförallt ett konstnärligt 
uttryck (Tactile Colour hemsida, 2006-03-28a). 

Tactile Colour Communication Society, som producerar de taktila färgerna, är 
en stiftelse som försörjs av donationer. Stiftelsen har sitt huvudsäte i Kanada men 
arbetar både nationellt och internationellt.  De länder som arbetar med de taktila 
färgerna idag är enligt Lois Lawrie Kanada, USA, Irland, Storbritannien, 
Nederländerna och Portugal (Galleri taktils hemsida, 2006-05-24a). 

Målsättningen för stiftelsen är att genom utbildning och forskning finna 
användningsområden för de taktila färgerna och främja för kommunikation mellan 
seende och synskadade. De har även valt att arbeta inom området ”alternativ 
kommunikation” för personer som är multihandikappade (Tactile Colour hemsida, 
2006-05-23b) Alternativ kommunikation kan vara kommunikationssätt som är 
grafiska, det vill säga bland annat: saker, bilder, fotografier, pictogram, bliss, ord 
och så vidare (Heister Trygg et al. 1998, s. 13). 

De taktila färgerna är ett system bestående av 12 texturer som representerar 12 
färger. Varje textur har ett särskiljande mönster och en färgstark färg.  



 10 

Texturerna är utvecklade så att de ska reflektera färgspektrat, med det menas 
att färgen orange har en taktil känsla som ligger mellan den röda och gula. Den 
gröna är en blandning av den gula och blå och så vidare. Kontrastfärger som svart 
och vit, röd och grön har kontrasterande texturer som särskiljer varandra. 

Om man ska beskriva de taktila färgerna i ord har man valt att formulera det på 
följande sätt (Tactile Colour hemsida, 2006-05-22c): Grön är grov, ojämn, 
skrovlig, sträv, Blå är fint sandig/grynig, Gul är hård och guppig, Orange är mjuk, 
gummiliknande och guppig, Röd är mjuk och gummiliknande, Rosa är luddig, 
Lila är veckad, Brun är kam, rygg, upphöjd rand, Beige är läderliknande/linoleum, 
Svart är intensivt rutad/galler, Grå är fin etsad och Vit är jämn, slät. I figur 1 
illustreras de taktila färgerna. 
 

 
Figur 1. De taktila färgerna: grön, blå, gul, orange, röd, rosa, lila, brun, beige, svart, grå och 
vit. 

Enligt stiftelsen har arbetet med att integrera de taktila färgerna bara börjat. De 
används hittills i konstnärliga sammanhang där seende och synskadade skapat 
konst. Man har haft konstutställningarna ”Please Touch” och ”Hands On” som 
turnerat runt i Kanada (Tactile Colour hemsida, 2006-05-23d). Vidare har man 
haft projekt där man låtit tillverka taktila kartor, samt tagit fram hjälpmedel för 
synskadade personer som saknar förmåga att tala, där man använder sig av 
alternativ kommunikation. Några förslag på detta är att översätta visuella 
symboler till förenklade taktila bilder, det vill säga man klipper ut grundformen 
som symbolen eller föremålet har. Genom att de taktila färgerna är i självhäftande 
vinyl kan man göra multifärgade och lager på lager bilder. Taktila bilder kan 
förstärkas med punktskrift och bokstäver. På så sätt kan en blind kommunicera 
med en seende både skriftligt och bildligt. De symboler man använder att arbeta 
med är personligt och återspeglar ofta dagliga aktiviteter. För blinda människor 
som kan kommunicera, men vill ha ordning och reda, kan de taktila färgerna  
användas för att märka upp föremål, lådor och skåp. Man kan även förstärka 
bruksföremål som en kopp med en motsvarande taktil färg (Tactile Colour 
hemsida, 2006-05-23e). 
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3 Empiri 

3.1 Litteraturundersökning 
För att sammanställa en teoridel har jag sökt litteratur genom rekommendationer, 
på Internet och på bibliotek. Sökmotorer som använts har varit BOOK-IT på 
Mälardalens högskolebiblioteks hemsida samt söksidan www.google.se. Sökord, 
ensamma eller i kombination, har varit taktil, tactile colour, våra sinnen, 
multihandikappad, träningsskola, kognition, perception, kommunikation med 
mera. Jag har även sökt lämplig litteratur i vetenskapliga metoder och 
forskningsmetodik för att kunna genomföra uppsatsen på ett vetenskapligt sätt. 

3.2 Deltagande observation – Miljöstudie 
Under tre dagar utfördes en deltagande observation av studiemiljön där jag tittade 
på hur elever och lärare nyttjar utrymmena. Lokalerna är idag dåligt rustade för 
denna typ av verksamhet.  Klassrummen är små och trånga. Det finns inga 
avställningsområden för rullstolar och andra hjälpmedel som liftar. 
Korridoren/entrén utanför klassrummet får då tjäna som denna plats. Detta leder 
till att hjälpmedlen måste rullas fram och tillbaka och det kommer då in mycket 
grus in i klassrummen vintertid. Golvet är den yta som utnyttjas mest då barnen 
ligger, sitter, kryper, står eller går på det. Traditionell undervisning sittandes i en 
skolbänk förekommer inte utan golvet är utgångspunkten. Golvet är idag inte 
anpassat att vara på, det är en plastmatta direkt på betong. Det gör golvet både 
hårt och kallt. Att man inte väljer att ha barnen på mjuka mattor är för att man i 
undersökningar ha konstaterat att det försämrar barnens motoriska utveckling 
(Hellkvist & Sundin 1996, s.23). Det finns idag mattor som erbjuder ett bra 
alternativ, till exempel plastmattor med ett sviktande lager. Det jag även upptäckte 
i min undersökning var att man inte utnyttjade väggytorna och det har jag tagit till 
vara på i mina formgivningsförslag. Jag tittade även på vilka alternativa 
kommunikationsmedel som man använder. 

3.3 Utprovning med diskussion 
För att få fram brister och eventuella frågetecken i mina förslag, genomfördes en 
delpresentation efter ungefär halva projektets gång. Presentationen med 
efterföljande diskussion inleddes med att jag kortfattat presenterade projektets 
syfte, frågeställningar och jag beskrev och visade det material respondenterna 
skulle få reflektera över. Frågor som jag formulerat fungerade som 
diskussionsunderlag och beroende på vart diskussionen ledde, formulerade jag 
följdfrågor. Exempel på en följdfråga kan vara att jag bad respondenten förklara 
närmre hur denne tänkte. Jag ställde obundna frågor som Ejvegård (2003, s. 49) 
skriver är frågor som respondenter svarar fritt på. Under intervjun/diskussionen 
tog jag anteckningar. 

Delpresentationen samt diskussionen tog ungefär en och en halv timme att 
genomföra. 
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3.3.1 Respondenter 
Det urval av respondenter som deltog under delpresentationen var sju 
specialpedagoger samt en sjukgymnast som arbetar på Lillhagaskolan. 

Respondenternas uppgift var att representera både min målgrupp och som 
pedagoger. 

Delpresentationen var frivillig men intresset för mitt arbete var stort. Både 
elevassistenter och pedagoger önskade att delta. Dock begränsades gruppen till att 
bestå av specialpedagogerna för att få ut mest relevant  information som de har 
tillägnat genom utbildning och erfarenhet. 

3.3.2 Diskussionsfrågor 
Diskussionsfrågorna beskrivs i bilaga 1. Med mina frågor ville jag bland annat få 
svar på: 

• Vilka alternativa kommunikationsmedel används på skolan? 

• Vilka kommunikationsmedel skulle kunna förstärkas/kompletteras med en 
taktil färg? T.ex. att förstärka knappar (orsak-verkan kontakter), bilder, 
pictogram, andra? 

• Hur arbetar man för att ge eleverna rumsförståelse? 

• Är de taktila färgerna för fint taktila för målgruppen? 

• Följdfråga: Hur mycket mer taktila skulle de behöva vara? 
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4 Teori 

4.1 Kommunikation 
Termen kommunikation har flera betydelser.  Det sammanlagda syftet är att de 
förmedlar information, ett meddelande. Jag har valt att arbeta efter Rune 
Petterssons upplevelsemodell (2002b, s. 77) där en sändare vill förmedla 
information om verkligheten, via en representation, som mottagaren genom 
sinnesintryck får en upplevelse av. Upplevelsen leder i sin tur till handling eller 
påverkan. Modellen tar hänsyn till tidigare upplevelser, erfarenheter, inlärning och 
tid med mera. I figur 2 visas upplevelsemodellen. 

Figur 2. Upplevelsemodell. S=sändare, R=representation, M=mottagare, Si=sinnesintryck, 
P=perception, B=brus, T=tidpunkt, K=kulturell och social status, hu=humör, kp=kognitiva 
processer, er=erfarenhet, mi=minne, in=inlärning, so=sopor, A=aktivitet, V= verkligheten 
(Pettersson 2002b, s. 77) 

4.2 Våra sinnen och sinnesstimulering 
Vi får information om omvärlden via våra olika sinnen. Våra sinnen samarbetar 
med varandra för att kunna ge oss information och samspelet är grunden för 
inlärning. Sinnesintryck eller förnimmelser stimulerar nervceller som sätter igång 
en neural process, det vill säga ett metodiskt händelseförlopp sker i nervsystemet 
(Ayres 1993, s.14). Det centrala nervsystemet (CNS) består av lillhjärnan, 
hjärnstammen och ryggmärgen. Från CNS förgrenar sig nervcellerna över hela vår 
kropp i huden, muskler, leder och inre organ. Dessa fungerar som receptorer som 
sänder impulser till CNS. Hjärnan använder sedan de sensoriska impulserna till att 
skapa medvetande, perception, kunskap, kroppshållning, rörelser, planering och 
samordning av rörelserna samt processar känslor, tankar, minnen och inlärning 
(Ayres 1993, s.38). När flödet av sinnesintryck är välordnat och integrerat kan 
hjärnan använda det för att bilda perceptioner, beteenden och inlärning. Om flödet 
av sinnesintryck inte kan bearbetas och tolkas blir vår uppfattnings- och 
verklighetsförmåga kaotisk. Om inte hjärnan klarar av att tolka sinnesintryck 
korrekt har detta en störande inverkan på många områden. Det samma gäller om 
möjlighet till sinnesstimulering har varit begränsad och fattig. Våra sinnen är: 

Balanssinnet eller balansorganet sitter i innerörat. Med det läser receptorer av 
gravitation samt huvudrörelser. Receptorerna talar om precis var vi befinner oss i 
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förhållande till jordens gravitation, om vi rör oss eller är stilla, hur fort vi 
förflyttar oss och i vilken riktning (Ayres 1993, s. 46-48). 

Hudsinnet även kallat det taktila sinnet är det första sinnet som utvecklas i 
moderlivet och fungerar innan synen och hörseln utveckla ts. Huden har en mängd 
olika receptorer som informerar om beröring, tryck, ytstruktur, hetta, kyla, smärta 
och så vidare. Ayres (1993, s. 46) skriver att ”utan riktig taktil stimulering av 
kroppen tenderar nervsystemet att komma i obalans”. 

Hörselsinnet stimuleras av ljudvågor. Ljudvågorna fångas upp av ytterörat och 
transporteras sedan in till hörselnerven. För att få ut mesta möjliga innebörd av 
ljud krävs integration med andra sinnesintryck och motoriska meddelanden 
(Ayres 1993, s. 45). 

Synsinnet stimuleras av ljus. Ljuset tas upp av ögats näthinna som sedan 
skickar visuella impulser. Tillsammans med andra sinnen får vi uppfattning om 
bland annat omvärlden, föremåls lokalisering och visuell inlärning så som bilder 
eller skrivna tecken (Ayres 1993, s. 44) 

Muskelsinnet läser av när vi rör oss, men även när vi står stilla eftersom 
musklerna och lederna hela tiden skickar information till hjärnan om kroppens 
läge. När balanssinnet, muskelsinnet och det taktila sinnet inte fungerar ordentligt, 
brukar den motoriska koordinationen vara dålig (Ayres 1993, s. 46). 

Smaksinnets receptorer kallas för smakceller. Smaksinnet ger information om 
saker som man stoppar i munnen. Receptorerna uppfattar smakerna sött, surt, salt 
och beskt. Informationen leder till medvetna beslut om man ska svälja eller spotta 
ut det man har i munnen (Sjukvårdsrådgivningens hemsida, 2006-05-12a) 

Luktsinnets luktceller reagerar på dofter. Nervimpulser i luktnerven leds 
vidare till luktcentrat i hjärnan som kan uppfatta tusentals olika lukter. 
Luktcentrum har nära kopplingar till den del av hjärnan som har med 
känsloupplevelser att göra. Därför kan en viss lukt ofta väcka minnet av en 
bestämd känsla (Sjukvårdsrådgivningens hemsida, 2006-05-12b). 

4.3 Perception 
Perception är hjärnans tolkningar av sensoriska intryck. Människan strukturerar 
och konkretiserar omedvetet information till formandet av ändamålsenliga 
handlingar. 

Perception handlar alltså om de intryck som fås genom våra sinnen, dessa 
bearbetas i hjärnan så att de bildar något förståeligt – detta kallas kognition. 

4.4 Kognition 
Kognitiva processer är uppmärksamhet, hur vi bearbetar – tolkar – förstår och hur 
minnet fungerar1. 

En inlärningsprocess, skriver Rune Pettersson (2002a, s. 208), startar med 
uppmärksamhet som nyfikenhet, spänning, förväntan, motiva tion eller rädsla. 
Uppmärksamhet är aldrig objektiv utan alltid subjektiv. 

                                                 
1 Waern Yvonne, Kognitionspsykologi (Gästföreläsning MDH Eskilstuna 2004-11-16) 
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Genom perception bearbetas, tolkas och konkretiseras information i det 
sensoriska minnet. Intrycken går vidare till korttidsminnet som processar intryck 
som vad vi gör, ser, hör eller känner här och nu. Korttidsminnet är begränsat och 
ersätter ständigt gammal information med ny. Långtidsminnet har dock inga 
begränsningar och består av tidigare erfarenheter. I långtidsminnet lagrar vi: 

• Episodiska minnen (personliga minnen) 

Det vill säga specifika minnen som vad vi gjort, sett, hört, kännt, smakat, 
händelser och så vidare. Minnen som har en kontext. 

• Semantiska minnen (faktaminnen, kunskapsminnen) 

Ordnar kunskap som namn på ting, organiserar betydelser och information 
hierarkiskt. Det episodiska och semantiska minnet kan ofta göras medvetet, det 
vill säga ”man erinrar sig”2. 

• Procedurella minnen (omedvetna kunskapsminnen, motoriska minnen) 

Saker som att cykla eller köra bil, d.v.s. färdigheter man lärt sig (Pettersson 
2002a, s. 235-237). 

Vi använder våra kognitionsprocesser för att lösa problem genom handlingar 
med hjälp av erfarenheter, experiment och reflektioner. 

4.5 Kroppsuppfattning 
Kroppsuppfattning är något som fås genom upplevelser av lek, 

vardagsaktiviteter och genom socialt samspel. Med stora kroppsrörelser lär sig 
barn att relatera till det omgivande rummet. När barnet rör sig och känner effekter 
av rörelserna  kartläggs kroppen och genom att hantera leksaker och föremål 
utvecklas grovmotorik till finmotorik (Feld tman 1998, s.23). Vår 
kroppsuppfattning utvecklas kognitivt, perceptuellt och socialt, parallellt med 
motoriska färdigheter (Feldtman 1998, s. 10).  Kognitivt innebär att kunna 
uppfatta, peka, benämna och förstå förhållandet mellan olika kroppsdelar. Genom 
erfarenhet och medvetenhet om vår kropp som helhet, ger vår hjärna oss en inre 
bild som lagras i nervsystemet, en så kallad kroppsbild eller kroppsuppfattning. 
Denna kroppsbild hjälper oss sen att styra rörelser i förhållande till rum, föremål 
och andra människor (Feldtman 1998, s. 10-11). Perceptuell kroppsuppfattning 
innebär att uppfatta kroppens lägen, riktning, kraft och balans. Det är framför allt 
balanssinnet, det taktila sinnet och muskelsinnet som har den avgörande 
betydelsen i vår motoriska utveckling. 

Balanssinnet berättar om huvudets läge i förhållandet till kroppen och fungerar 
som en länk mellan andra sinnen som till exempel synen. Genom att snurra och 
gunga stimulerar man balanssinnet och för varje ny rörelse lär sig barn att känna 
sin kropp i förhållandet till gravitation (Feldtman 1998, s.13). 

Det taktila sinnet har två funktionssystem, ett beskyddande och ett 
diskriminerande. Det beskyddande systemet aktiveras vid lätt beröring och 
temperaturförändringar. Systemet används i situationer där vi t.ex. upplever fara 
som att vidröra en varm spisplatta. Det diskriminerande systemet hjälper oss att 

                                                 
2 Waern Yvonne, Kognitionspsykologi (Gästföreläsning MDH Eskilstuna 2004-11-16) 
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utforska föremål, ytor, strukturer och så vidare. Det taktila sinnet tolkar, känner 
igen och skiljer på det vi tar på eller som rör oss (Feldtman 1998, s. 14). 

Muskelsinnet ger information om kroppens läge och styr våra handlingar. 
Genom inlärning lär vi oss hur vi ska hantera vår kropp och hur mycket 
muskelkraft som krävs för att t.ex. föra en mugg till munnen. De första gångerna 
ett barn använder en ny rörelse är upplevelsen av den diffus. Efterhand som 
rörelsen upprepas kommer rörelsen att utföras med mer medvetenhet och 
precision (Nielsen 1995a, s. 47). 

Barn med störning i dessa tre sinnen har ofta svårt att bedöma avstånd, de har 
svårt att tolka det de ser och kroppens förhållande till det. Störningar i det taktila 
sinnet ger en oförmåga att avgöra och tolka beröringsstimuli. Brister i 
muskelsinnet påverkar den motoriska utvecklingen negativt. Detta leder till 
svårigheter att utföra vardagsaktiviter och orientera sig i närmiljöer (Feldtman 
1998, s. 12-17).  Den uppfattning barnet har om sig själv leder till en jagidentitet 
som kan sättas i relation till sig själv och omvärlden, det vill säga en 
rumsuppfattning. 

4.6 Rumsuppfattning – Spatial förmåga 
Vår rumsuppfattning utgår från den egna kroppen. Barn tillägnar sig 
rumsförtståelse genom att utforska den närmsta omgivningen genom att leka med 
föremål och att iaktta och imitera andras handlingar (Nielsen 1995b, s. 7). Under 
de första levnadsåren sker det genom egna aktiviteter och genom att röra på sig 
själv. Barn med handikapp har samma behov men beroende på handikappens 
komplexitet begränsas möjligheterna att tillägna sig egen aktivitet. För alla barn är 
tidig rumsförståelse en förutsättning för att förstå relationer mellan sig själv, saker 
och händelser i omgivningen. 

Gunnar Kylén (Kylén se Hellkvist & Sundin 1996, s. 17) beskriver begåvnings 
utveckling av rumsuppfattning på följande sätt: 

• A1-nivå 

Endast det upplevda finns, läget bestäms utifrån den egna kroppen.  
Rumsuppfattningen är beroende av handlandet. En person som inte kan förflytta 
sig själv får en sämre praktisk rumsuppfattning. Saker utanför munrum och 
synrum existerar inte. 

• A2-nivå 

Subjektiv rumsuppfattning. Ting jämförs parvis och i förhållandet till den egna 
kroppen. Individen upplever allt utifrån sig själv och objekts läge bedöms utifrån 
den egna platsen. På denna nivå finns en värld utanför och definieras av egna 
handlingar och känslor. 

• A3-nivå 

Objektiv rumsuppfattning. Ting relateras parvis till varandra. Rummet upplevs 
som en helhet och individen kan strukturera sin omgivning så att den blir 
överblickbar och förståelig. 
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• B-nivå 

Individen hittar obehindrat i närrummet. Egna erfarenheter ger gränser för 
kunskap. 

• C-nivå 

Närrum sett i relation till varandra ger en insikt om att det finns rum utanför det 
upplevda. 
 

Lilli Nielsen beskriver i boken Rummet och jaget (1995b) om barns utveckling 
av rumsförståelse. Hennes forskning baseras på normala barns utveckling för att 
kunna erbjuda hjälpmedel som passar de barn som har utvecklingssvårigheter. 
Beteckningen ”normal”, skriver Lilli Nielsen (1995b, s. 13), är barn vars 
utveckling inte är hämmat av något fysiskt eller psykiskt handikapp. 

Det första rum som människan upplever är livmodern. Barnet stöter till 
livmoderväggen när det rör sig och får då taktila sinnesintryck från beröringen.  I 
takt med att barnet växer minskas även utrymmet och barnet använder nu 
muskelkraft för att kunna sträcka ut armar och ben. På så sätt övas muskelsinnet 
upp. Förutom grovmotoriska rörelser övas även finmotoriken upp genom att 
barnet suger på, öppnar och knyter händer och fingrar. Dessa motoriska rörelser 
bildar basen för nya rumsliga erfarenheter efter födseln. Om barnet blivit 
handikappat vid eller efter födseln kommer det att ha haft samma upplevelser som 
det normala barnet. Om barnet däremot har varit mentalt eller motoriskt 
handikappat under fostertiden innebär det att det rört sig mindre och därmed lärt 
sig mindre. Efter födseln använder sig barn av de erfarenheter de fått under tiden i 
livmodern genom att slå med armarna utåt och lär sig då att kontrollera 
”armrummets” gränser. För de barn som inte rör eller förflyttar sig på egen hand 
på grund av motoriskt handikapp, uteblir den taktila kontakten. Gränser och 
taktila kontraster kan inte testas och den också uteblivna benaktiviteten innebär att 
barnet inte utvecklar sin muskelkraft som sedan krävs för att kunna sitta, krypa, 
stå och gå (Nielsen 1995b, s. 29). 

 Öga-hand koordinationen börjar utvecklas samtidigt som barnet börjar titta på 
det som dyker upp i synfältet. Barnet sträcker sig efter det den ser eller vänder 
blicken mot personer som talar eller till andra ljudkällor (Nielsen 1995b, s. 15). 
Dessa reaktioner har en stor betydelse för den del av rumsförståelsen som handlar 
om relationen mellan barnet och omvärlden och inspirerar barnet att vända från 
rygg till mage. Barnet sprattlar med armar och ben växelvis i sina försök att gripa 
tag om saker. Rörelserna hjälper barnet att utveckla förmåga och koordination för 
att senare kunna sitta. Att se något utanför räckhåll inspirerar till att förflytta sig 
(Nielsen 1995b, s. 18). I början, skriver Lilli Nielsen (1995b, s. 32), vänder sig 
även det blinda barnet i riktning mot ljud. Men på grund av den saknade 
synförmågan kan barnet inte utnyttja det visuella sinnet tillsammans med det 
bekräftande taktila. Det blinda barnet inspireras därför inte till att undersöka det 
som finns utanför armrummet. Avsaknaden av visuell stimuli medför att rörelser 
upphör vara spännande och utmanande och därmed mindre meningsfulla. Barnet 
blir istället motoriskt passivt medan det lyssnar till ljud i sin omgivning Detta 
försenar utvecklingen att vända sig från rygg till mage för att sedan kunna sitta 
och förflytta sig. Detsamma gäller för barn som är motoriskt handikappade men 
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som ser. De behöver också bli motiverade och inspirerade för att utvecklas och 
man bör då låta barnet få uppleva rörelser och olika lägen med kroppen. 

När det normala barnet lär sig krypa utnyttjar det både stora och små rum och 
kryper till exempel under bord eller in i skåp. Vidare i rumsuppfattningen 
använder barnet alla sina sinnen för att experimentera och förstå samband. Barnet 
kan påverka sin miljö genom att röra sig i olika rum och leka lekar som att bygga 
kojor. 

Det handikappade barnet har samma behov av att utforska sin omgivning och 
tillägna sig egna erfarenheter. Genom att anpassa handikappade barns miljö efter 
deras individuella förmågor, fysiskt och psykiskt, kan man hjälpa dem att uppnå 
samma rumsförståelse som ”normala” barn. 

4.6.1 Lilla Rummet 
Lilli Nielsen har tagit fram en stimulerande miljö som hon kallar ”lilla rummet”. 
Funderingar bakom skapandet var om ett litet rum kunde fungera som grund för 
förståelsen av den större värld som omger det blinda barnet (Nielsen 1995b, s. 
51)? 

Lilla rummet är en modul, med tre sidor och ett tak av plexiglas, som gör 
rummet ljust invändigt och ger möjlighet att observera barnets reaktioner och 
aktiviteter utifrån. Lilla rummet utrustas med föremål som motsvarar barnets 
utvecklingsnivå och med det som den finner intressant. Även storleken på lilla 
rummet har betydelse för att barnet ska bli optimalt aktiv. 

I lilla rummet hänger man saker från taket och använder sidorna för att fästa 
föremål på. Föremål som lilla rummet utrustas med måste enligt Lilli Nielsen 
(1995b, s.72) vara gripbara, ha taktila och auditiva kvaliteter, vara av olika 
temperatur och vikt, vara visuellt stimulerande, tillgodose smak och lukt sinnena, 
inspirera till mängdlek, vara formbara, vara jämförbara samt finnas i ett sådant 
antal att barnet har möjlighet att välja och kunna kombinera sina upplevelser. 

Genom utprovningar av olika prototyper och undersökningar på de effekter av 
varierande aktivitetsmöjligheter som lilla rummet erbjöd, framkom att lilla 
rummet främjade utvecklingen av sinnesintegration, tidigt objektsgrepp, 
positionsförståelse och förståelsen av sig själv så som den att kunna skapa ljud  
(Nielsen 1995b, s.93). 

Användningen av det lilla rummet är inte begränsat till blinda barn utan har 
även samma positiva reaktioner på motoriskt handikappade barn. 

Hos min uppdragsgivare används lilla rummet tillsammans med 
resonansplattor. Resonansplattorna är kryssfanérbrädor med lister runt kanterna 
som bildar en 2-4 cm luftspalt mellan golv och bräda. Varje rörelse som barnet 
gör ger upphov till ljud. Ljudet fortplantar sig genom brädan under en lång tid så 
att barnet får en chans att uppfatta det. På så sätt inspirerar ljudet till nya rörelser 
(Nielsen 1995a, s.14). Resonansplattorna är formade så att barnet kan ligga fritt på 
dem utan att armar och ben ligger utanför. Brädan sviktar även lite under barnets 
tyngd och föremål som barnet leker med rullar inte utanför. De barn som använder 
lilla rummet, och sedan kryper ut ur det, använder resonansplattans kanter som en 
ytterligare rumslig referensram för att sedan söka sig vidare och då använda 
väggar som referens. 
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För att ge barnen ytterligare rumsförståelse placerar man barnen i olika 
ställningar på rygg, mage eller ståendes i stödbänk för att ge olika synvinklar av 
rummet. De barn som inte kan krypa på egen hand placeras på mage på en 
stödbänk som är försedd med hjul. Genom att ”sprattla” kan barnet förflytta sig i 
rummet. 
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5 Formgivningsförslag 

I detta kapitel illustreras förslag på olika appliceringsområden för de taktila 
färgerna som skulle kunna förbättra min målgrupps rumsuppfattning samt öka 
tillgängligheten. Som informationsdesigner har jag strävat efter att förena 
funktioner med en tydlig nyttoaspekt. Förslagen ska kunna stimulera barnet i lek 
och fungera som vägledning för rumsuppfattning. De ska även kunna fungera som 
ett medium mellan elev och lärare. 

Jag har arbetat med att applicera de taktila färgerna i olika 3-dimensionella 
medium. Jag har med de taktila färgerna förstärkt väggar, illustrationer och 
kommunikatiosnhjälpmedel för att ge en upplevelse av färg på fler sätt än det 
visuella. Förslagen illustreras med tredimensionella skisser gjorda i programmet 
SketchUp. Fler illustrationer på formgivningsförslagen som redovisas i detta 
kapitel visas i bilaga 2. I bilaga 3 illustreras planritningar på klassrum och hall. 

5.1 Taktila väggar 
För att ge klassrummen bra kontrast och enkel struktur har jag arbetat med att 
göra tre fondväggar. Jag har valt att måla två väggar med den gröna taktila färgen 
som är grov, ojämn, skrovlig och sträv.  Fördelen med den gröna taktila färgen är 
att den har en taktil känsla som går att återskapa genom att blanda ner 
motsvarande grovkorning sand i målarfärg. 

Med naturen som inspiration har jag skapat tre väggar med olika motiv. I det 
stora klassrummet har jag gjort en trädvägg samt en gräsvägg. I det lilla rummet 
finns en djungelvägg. De andra väggarna i rummen är slätt vita och har 
motsvarande känsla som den taktila vita färgen. Jag har valt att måla övriga 
väggar vita då den gröna färgen är färgstark i sig. 

Formgivningen av väggarna är sådan att de ska uppfattas som intressanta och 
motivera barnen till att söka sig till dem och därmed få nya erfarenheter av 
klassrummet. 
    Trädväggen är en taktil vägg med två stycken förenklade/stiliserade 
illustrationer av träd. Träden är taktilt vita för att kontrastera mot den gröna taktila 
bakgrunden. I figur 3 syns trädväggen. 
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Figur 3. Trädväggen (illustration W. Nieminen) 

De förenklade träden är förutom taktilt vita även utsågade i mdf-board och ger 
ytterligare en taktil distans från väggen. Under del-presentationen framkom det att 
en förstärkning av träden skulle med fördel ge ytterligare stimuli om de ”stack ut” 
från väggen och intresset skulle öka för dem. Ute på grenarna sitter det krokar och 
fästen som är till för att man ska kunna hänga upp och fästa intressanta saker på 
som t.ex. pärlhalsband, sjalar eller att kunna snurra på trollstavar (plaststav fylld 
med glitter). Genom att trädens grenar är i olika höjd tränas seendet och 
gripförmågan när barnen sträcker sig efter något de vill ha. För de barn som kan 
stå och gå tränas benens muskulatur genom att placera föremål på de högre 
grenarna. Det var också ett av önskemålen från pedagogerna att finna sätt som 
stimulerar några av barnen att stå. På några grenar kan man istället för krokar 
fästa magneter som gör det lättare att ta föremål för de barn som inte är så starka i 
nyporna. I och med grenarnas placering har jag gjort så att specialpedagogerna 
individuellt kan anpassa på vilken nivå barnet ska leka på. 

 



 22 

 
Figur 4. Gräsväggen (illustration W. Nieminen) 

På kortväggen mittemot trädväggen har jag fortsatt natur temat genom att 
illustrera gräs. Illustrationen utav gräsväggen kan ses i figur 4. I den här delen av 
rummet finns resonansplattorna och lilla rummet. Barnen sitter eller ligger oftast 
här och det gröna taktila gräset är i samma nivå som dem. På fondväggen är 
bakgrunden vit för att det gröna taktila gräset ska ge en bra kontrast. Realistiska 
färgkonventioner ger enligt Johansson3 naturliga associationer och därmed bättre 
information. Det taktila gräset är, på samma sätt som träden, utsågade i ”mdf-
board” och sitter som distans på väggen. 

                                                 
3 Johansson Peter, Om bild (Föreläsning MDH Eskilstuna 2004-11-02) 
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Figur 5. Djungelväggen (illustration W. Nieminen) 

I det lilla rummet har man många redskap för motoriska övningar och jag har där 
valt att anspela lite på det ämnet och gjort en djungelvägg. Djungelväggen 
illustreras i figur 5 och har motiv av blad, gräs, en apa och en lian. 
Bakgrundsfärgen är den grönt taktila men illustrationerna har jag valt att skära ut i 
blå nålfiltsmatta. Anledningen till att jag har valt att gå ifrån de taktila färgerna är 
för att dämpa ljudnivån i rummet som är hög. Genom att tillföra textil på väggarna 
minskas decibelen. De taktila djungelmotiven som gräset, apan, lianen och några 
av bladen är anpassade på väggen så att barnen ska kunna nå och känna dem. I 
rummet finns idag en ribbstol, studsmatta samt mjuka mattor. Ribbstolen har jag 
tagit bort och ersatt med 15 st klättergrepp som jag placerat på djungelväggen. 
Klättergreppen sitter nära varandra för att man som blind lätt ska hitta nästa. 
Istället för att som vanligt klättra uppåt har jag placerat greppen så att man klättar 
åt sidan. Till en början kan man öva på att hitta greppen genom att gå på golvet 
och känna längs med väggen. 

Vid del-presentationen så visade jag bilder på de tre fondväggarna och frågade 
om de förenklade illustrationerna var för abstrakt utformade? Men hela gruppen 
av respondenter tyckte att det var bra att illustrationerna var enkla. De förklarade 
att detaljer försvårar tolkning av det barnen ser, så enkla former är bättre. 
Funktionen med träden, krokar och fästen uppskattades mycket. De tyckte att 
djungelväggen inte enbart var begränsad till att användas av de barn som kan 
klättra, den var även användbar för barn i rullstol. 

Vid formgivningen av de taktila väggarna har min avsikt varit att skapa en 
gestaltning som inbjuder till lek och är rolig att titta och känna på. Jag har också 
strävat efter att ge barnen olika motiverande och inspirerande funktioner. 
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5.2 Taktil märkning 
Den taktila märkningen som jag gjort är att skåpets utdragbara lådor har täckts 
med en taktil färg. Jag har också gjort förenklade bilder som klistrats upp. Syftet 
med den taktila märkningen är att sortera och strukturera saker. Ordning och reda 
ger trygghet i miljön. Den bildliga sorteringen är dessutom möjlig att tolka av 
både elever och specialpedagoger. Figur 6 illustrerar ett förslag på hur den taktila 
märkningen kan se ut. I figuren ger även förslag på hur en förenklad taktil bild av 
leksaker som bilar, bollar och musikinstrument skulle kunna se ut.  
 

 
Figur 6. Taktil märkning av skåpet (illustration W. Nieminen) 
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Man hade önskemål om att göra ett taktilt ledstråk som förändras för att motivera 
och stimulera barnet i hallen och korridoren utanför klassrummet. Man ville även 
med den här ledsagningen skapa en förutsättning för de blinda barnen, som går på 
Lillhagaskolan, att känna vägen till toaletten och själv hitta dit. Jag har i hallen 
och korridoren därför gjort en taktil väg som leder till och från mellan 
klassrummet och toaletten. Det taktila ledstråket illustreras i figur 7 och är ett 
väggdomino där du puttar på träplattor som faller åt ena eller andra hållet. 
Väggdominot är målat i klara färger och jag har förstärkt färgerna med 
motsvarande taktil (Kom I Kapps hemsida, 2006-05-29a). Inspirationen till detta 
har jag hämtat från experimentet ”Trävågen” på Tom Tits Experiment i Södertälje 
(Fresk et al. 2003, s. 123). Jag har även klistrat fast mönster med de taktila 
färgerna på elementskyddet till vänster och på dörren för att ledsaga. 

 
Figur 7. Taktil ledsagning (illustration W. Nieminen) 
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5.3 Taktil förstärkning av hjälpmedel 
På frågan om vilka kommunikationsmedel som med fördel skulle kunna förstärkas 
med en taktil färg, ansåg respondenterna att det var knappar och kontakter. 

Många av de alternativa tekniska hjälpmedlen är ”touch-knappar” som man 
trycker på och då spelas förinspelade ljud eller fraser upp. Knapparna har ofta en 
färgstark färg som till exempel röd. Apparaterna är i hårdplast och färgerna 
signalerar endast med färgen och har ingen taktil särskiljning. I mitt 
formgivningsförslag visar jag i figur 8 hur man med de taktila färgerna kan 
förstärka hjälpmedlet PALETTO. 

PALETTO är ett mångsidigt pedagogiskt hjälpmedel för kommunikation, 
lärande och utveckling. Den har 64 standardljud samt möjlighet att spela in egna 
ord, korta berättelser och melodier. Med egna inspelningar gjorda via mikrofon 
kan den användas som en personlig keyboard. Att kunna höra sin egen röst, även 
om den är svag och sluddrig, stärker självkänslan hos funktionshindrade och gör 
aktiviteterna lärande (Kom I Kapps hemsida, 2006-05-29b). 

Andra hjälpmedel som skulle kunna förstärkas på Lillhagaskolan är orsak-
verkan knappar som är kopplade till bandspelare eller till Akka-plattan som är en 
eldriven rullstol med en sensor under, som känner av en kontrastlinje som finns på 
golvet. När barnet trycker på knappen åker Akka-plattan framåt. 
 

 
Figur 8. Taktil förstärkning av PALETTO (illustration W. Nieminen) 
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6 Diskussion 

Den formgivning som jag gjort har varit influerad av min målgrupps 
förutsättningar. De speglar även de behov som finns i den grupp av elever som jag 
arbetat med. Beroende på vilket handikapp barnen har är även behoven olika. Att 
formge något som passar alla är därför omöjligt. Under diskussionen frågade jag 
om de taktila färgerna var för fint taktila och hela gruppen av respondenter ansåg 
att de var svåra att urskilja.  För att passa målgruppen på Lillhagaskolan skulle 
färgerna behöva ha en mycket mer tydlig struktur. Jag har därför i min 
formgivning försökt hitta appliceringsområden där de fungerar tillsammans med 
andra taktila föremål som väggar eller hjälpmedel. 

Det har ibland varit svårt att motivera varför jag valt att arbeta med det här 
systemet av taktila färger. Syftet med mitt arbete har inte alltid överrensstämt med 
det syfte som de taktila färgerna har. Jag har till exempel inte kunnat förutsätta att 
min målgrupp skulle kunna tolka en taktil känsla med rätt färg. Men jag anser att 
det är ett bra färgsystem och jag har besvarat och tolkat mina frågor genom att 
anpassa de taktila färgerna efter rådande förutsättningar. 

Då jag inte har någon tidigare erfarenhet av multihandikappade har den teori 
som jag läst hjälpt mig att förstå hur komplex vår kropp och hjärna är. Det krävs 
ett otroligt samspel för att tolka och förstå sinnesintryck så att de får en mening 
och resulterar i en medveten handling. 

I Lilli Nielsens böcker och på Lillhagaskolan har jag sett hur man med en 
stimulerande miljö kan skapa förutsättningar för barnens utveckling. Speciellt hur 
barn tillägnar sig rumsförståelse och hur svårt det blir om man har något 
handikapp som begränsar handlings- eller tolkningsförmågan. De elever som går 
på Lillhagaskolan ligger på en utvecklingsnivå som motsvarar 0-2 år och de 
använder ett spädarbarns rörelsemönster i sitt rumsexperimenterande. Jag har 
därför i min formgivning valt att använda mig av kontraster och medvetet ritat in 
funktioner som lockar. 

Lillhagaskolan har planer på att bygga om lokalerna och ett önskemål är att då 
att få en travers som löper i taket (lyftanordning för att förflytta barnen från t.ex. 
klassrummet till toaletten). Någon sådan lösning har jag inte ritat in då jag utgå tt 
från de befintliga lokalerna och där är inte taket bärande för en travers. 
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7 Slutsats 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur jag kan föra in de taktila 
färgerna för att förstärka och förtydliga närmiljön för barn med svåra kognitiva 
handikapp. Detta för att ge dem en upplevelse av färg som stimulerar deras sinnen 
på fler sätt än det visuella. 

Genom en miljö- och litteraturstudie har jag valt att arbeta mer med rummet 
och förstärkningar än med de taktila färgerna i sig. 

Väggarna och ledsagningen har alla sina egna taktila särdrag och funktioner 
som bidrar till rumsuppfattning och tillgänglighet. Jag har strävat efter att få 
formgivningen att fungera tillsammans med både elever och lärare och därför har 
jag fokuserat på funktioner. Funktioner har varit att stimulera barnen till lek och 
att använda kroppen (rörelser). 

Trädväggen har olika svårighetsgrader och beroende på vad barnet gillar kan 
man applicera det så man får barnet att titta och sträcka på sig. Blinda barn kan 
tydligt känna av strukturen och leta sig fram på grenarna. 

Gräsväggen är nåbar för de barn som ligger ner på resonansplattorna. Den 
stimulerar barnet att känna på väggen och därmed förstärks rumsuppfattningen om 
det som finns utanför plattans gränser. 

Djungelväggen är en motoriskt krävande vägg. För de barn som är blinda, men 
som kan gå, ger väggen en utmaning att fortsätta sin utveckling av 
kroppsuppfattningen. Taktilt bjuder den på den sträva gröna och den mjuka blåa 
nålfiltsmattan. 

Den taktila märkningen av skåpet visar vad som finns bakom dörrarna och 
hjälper till att särskilja lådor. Struktur och ordning hjälper barn med kognitiva 
svårigheter att lättare tolka och sortera intryck i sin närmiljö. 

Genom väggdominot har jag skapat en taktil väg som är föränderlig både till 
och från toaletten/klassrummet. Syftet är förutom att leda, också att behålla 
uppmärksamheten och koncentrationen hos barnet. Väggdominot som jag 
förstärkt ger både en rörelse och en taktil känsla. Riktningen av rörelsen kan 
kännas av barnet och förstärker åt vilket håll man är på väg mot eller bort ifrån. 

De formförslag som jag gjort med de taktila färgerna är baserade på kunskap 
om min målgrupp och teori om sinnenas påverkan av deras begåvningsutveckling. 

I Lilli Nielsens böcker har jag fått vetskap om hur man med olika metoder kan 
arbeta metodiskt för att ge barn med multihandikapp en ökad rumsuppfattning. 
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Bilaga I - Diskussionsfrågor 
 
Intervju - diskussionsunderlag 25/4-2006 Lillhagaskolan 
 
Antal respondenter:____________ 
 

1. Vilka alternativa kommunikationssätt används på skolan? 
 

2. Ser ni något kommunikationssätt som med fördel skulle kunna 
förstärkas/kompletteras med en taktil färg? T.ex. förstärka knappar (orsak-
verkan kontakter), bilder, pictogram, andra? 

 
3. Hur arbetar ni för att ge eleverna rumsuppfattning? 

 
4. Kan det arbetet beskrivas i olika stadier/nivåer? 

 
5. Är de taktila färgerna för fint taktila? 

 
6. Följdfråga: Hur mycket mer taktila skulle de behöva vara? 

 
7. Utifrån presentationen, är de taktila väggarna för abstrakt utformade? Eller 

hjälper förenklingen av träden/gräset associationen? Behöver de förstärkas 
mer taktilt? 

 
8. Hur skulle en märkning av t.ex. lådor kunna se ut? Taktila pictogram? 

Taktilt förstärkta bilder? Hela täckta sidor?  
 

9. Övriga kommentarer till presentationen.  
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Bilaga II – Formgivningsförslag 
 

 
Trädvägg (illustration W. Nieminen) 
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Gräs- och djungelvägg (illustration W. Nieminen) 
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Taktil märkning och förstärkning (illustration W. Nieminen) 
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Ledsagning (Illustration W. Nieminen) 
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Bilaga III – Planritningar 

 
Ej skalenliga planritningar på klassrum och hall (Illustration W. Nieminen) 


