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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete har innefattat en utformning av en hjälpmedelscentral i S:t 
Petersburg, Ryssland. Hjälpmedelscentralen i Vällingby har varit våra 
uppdragsgivare. 

Syftet var att ge ett idéförslag där barn med funktionshinder ges en 
upplevelse och en möjlighet att testa olika hjälpmedel. Delarna som ingick i 
utformningen var: reception, utställning, väntrum, upplevelserum samt 
utprovningsrum. Vi har arbetat med att skapa miljöer som främjar utvecklingen 
och självförtroendet hos barn med funktionshinder. Det innebär en trygg- och 
sinnesstimulerande lokal. 

För att skaffa de kunskaper som krävts i detta projekt har vi genomfört 
en utprovning, gjort studiebesök och pratat med ämnesexperter. Lämplig 
litteratur i områdena informationsdesign, barns utveckling, sinnestimulering och 
utställningar har använts.  
 
Examensarbetet har resulterat i  ett idéförslag samt en rapport. För att visualisera 
idéerna har illustrationer och en planritning tagits fram. I rapporten som följer 
kan det utförligt läsas om de delar som lett fram till utformningen samt hur 
denna kom att se ut.  
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 1 Inledning 

Denna rapport handlar om hur ett idéförslag tagits fram inför renoveringen av 
Rysslands första hjälpmedelscentral för barn. Detta förslag har arbetats fram av 
Linda Carling och Maja Johansson vid Mälardalens högskola (MDH), i 
Eskilstuna. I rapporten som följer beskrivs de platser som besöktes och som 
resulterade i kunskap om barn med funktionshinder,  utställningar och 
sinnesstimulering. Projektet var en otrolig utmaning och en  chans att få 
samarbeta med ett annat land och en för oss en främmande kultur. Detta 
examensarbete gav oss en möjlighet att djupgående applicera de kunskaper vi 
skaffat oss i ämnet rumslig gestaltning och  informationsdesign. 
  
 
1.1 Bakgrund 
 
I slutet av november 2006 besökte vi i årskurs tre, på Rumslig gestaltning vid 
MDH, Hjälpmedelsinstitutetet (Hi) i Vällingby. Birgitta Göthberg 
(Development Program Manager) och Gunilla Hammarskiöld (Legitimerad 
arbetsterapeut) presenterade projektet. De som sedan efter presentationen var 
intresserade fick para ihop sig två och två för att skriva en motivering om varför 
just de skulle få det här uppdraget. Som vinnande team återbesökte vi Hi där en 
spännande resa  inleddes och som resulterade i ett idéförslag. Detta projekt 
skapades för Early Intervention Institute (EII) i centrala S:t Petersburg, Ryssland.   

Byggnaden i Ryssland är en hjälpmedelscentral för barn med 
funktionshinder i åldrarna noll till sju år, vilket har varit målgruppen i detta 
projektet. Uppdraget innebar  en utformning av reception, väntrum, korridor, 
utprovningsrum och en permanent utställning av hjälpmedel. De hjälpmedel 
som ska visas i utställningen kommer även att användas för utprovning. Det ska 
vara en spännande och rolig upplevelse för barnen som besöker centralen. I 
lokalen ska föräldrar och övriga besökare finna det informationsmaterial som de 
söker.   
 
Hjälpmedelscentralen i S:t Petersburg är bland annat ett gammalt hovstall som 
kommer att renoveras (se bilaga ett). Renoveringsarbetet påbörjas under 2007 
och genom detta examensarbetet har ett idéförslag till utformningen av 
byggnadens bottenvåning tagits fram. Det fanns även en önskan om ett fortsatt 
samarbete med förutsättning att Hi och godkänner och vill använda sig av 
förslaget. Vår önskan är även att få vara med vid delar av genomförandet.   
 
 

1.1.1 Rumslig gestaltning 

 
Rumslig gestaltning är en av grundutbildningarna inom huvudämnet 
Informationsdesign. I utbildningen lär man sig att skapa fungerande mötesplatser 
och  specialanpassade rum för ett visst ändamål under en viss tid. Detta kan till 
exempel innebära att formge utställningar. Både teoretiskt och praktiskt har 
utbildningen lärt oss att skapa rum där ett utbyte av kunskap och information ska 
ske. (MDH:s hemsida, 2007) 
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1.1.2 Uppdragsgivare 

 
Hi arbetar med hjälpmedel och tillgänglighet för funktionshindrade. De ser sig 
själva som ett kunskapscentrum inom ämnet. Hi strävar efter ett samhälle med 
bra hjälpmedel, fungerande verksamheter och tillgänglighet. Några delar som 
ingår i Hi’s verksamhet är: 
Provning och upphandling av hjälpmedel, forskning och utveckling, 
utredningsverksamhet, utbildning och kompetensutveckling, internationell 
verksamhet och information. (Ur ”En kort presentation av Hi”) 
 
EII i St:Petersburg, Ryssland är ett institut som jobbar med att förbättra vardagen 
för barn med funktionshinder och deras anhöriga. De förespråkar att föräldrarna 
ska kunna ta hand om sina barn hemma istället för att det ska hamna på 
institution, så som många barn med funktionshinder gör idag. (EII:s webbplats, 
2007. & Rädda barnens hemsida, 2007) 

Project EII är ett samarbete mellan Hi, Handikapp och Habilitering i 
Stockholms läns landsting  samt EII i S:t Petersburg 
(Göthberg, B., Baranova, N., & Gisslar, U. 2006). 
  
 

1.1.3 Hjälpmedelscentraler och hjälpmedel 

 

Det viktigaste i tillämpning av forskning och kunskap är inte aktivitetscenter i sig 
utan att samlad kunskap och erfarenhet förs vidare till den funktionshindrades 
omgivning. Genom aktivitetscenter ges möjligheter att anpassa aktiviteter och ge 
förutsättningar för kommunikation och utveckling hos barn. Miljön ska vara 
erbjudande och värd att utforskas. Runt om i Europa har man arbetat med dessa 
tankar och det var i Holland idén först blev verklighet. Snoezelen, en 
kombination av de holländska orden för lukta och slumra användes för att 
namnge sinnesstimulering. Det finns flera så kallade ”snoezelenhus” i Europa. 
Bland annat ett som ligger i England, Whittington Hall Hospital. Hela 
Snoezelenanläggningen består av åtta olika rum eller utrymmen. Alla som besöker 
denna plats åtföljs av en ledsagare som känner besökaren väl. Reaktionerna på 
besökarens stimuli registreras mycket noggrant. (Sjösvärd, A_M. & Nedestam, 
B. 1993). 

I Sverige finns de flesta hjälpmedelscentraler inom landstingen. Några 
drivs gemensamt av landsting och kommun och andra av kommun och privata 
bolag. (Hi:s hemsida, 2007) 

 

 

1.1.4 Barn  med funktionshinder 

 

UNICEF uppskattar att det finns cirka 150 miljoner barn i världen med  
funktionshinder av olika slag.  Majoriteten av dessa barn bor i utvecklingsländer 
utan tillgång till vård och rehabilitering. (Unicef´s hemsida, 2007-12-03) FN 
betonar vikten av att skydda människor med psykiska och fysiska 
funktionsnedsättningar och uppmanar både nationellt och internationellt till 
handling för Handikappade Personers Rättigheter. (Kollberg, H. 1982)  

I Sverige skedde stora förändringar inom omsorgen,  under åren 1960-
75. Bland annat började utvecklingsstörning definieras som ett 
begåvningshandikapp och inte som en psykiatrisk diagnos. När det gäller 
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undervisning, sysselsättning och boende, insåg man att öppna omsorger är bättre 
än slutna. Människor med grav utvecklingsstörning hamnade trots allt utanför 
samhället och det är först under det senaste decenniet som de fått komma i fokus. 
(Sjösvärd, A-M. & Nedestam, B. 1993) 
 
Funktionshinder hos barn kan bero på tidiga skador, sjukdomar eller 
olyckshändelser. Olika typer av funktionshinder skapar olika problem som till 
exempel att sitta. Störst problem är det för barn med cerebral pares, så kallad CP-
skada, den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn. 

Cerebral pares betyder förlamning från hjärnan och beror på en skada i 
hjärnan som skett under fosterstadiet. Olika delar av kroppen påverkas med olika 
symptom beroende på vart i hjärnan skadan sitter. En del har milda 
gångsvårigheter, andra grava rörelsehinder och kanske även utvecklingsförsening 
samt syn- eller hörselhandikapp. (Winnberg-Lindqvist, P. & Holm, S. 2000) 
 
Barn utan funktionshinder talar själva om när de vill leka och kan ta egna 
initiativ. Det är inte säkert att ett barn med funktionshinder gör det. Det är då 
viktigt att vara uppmärksam för vad barn verkligen uppskattar och därefter föreslå 
och prova olika alternativ. Det väsentligaste är att ta fasta på vad barn faktisk kan 
göra än på vad det inte kan. På så sätt stimuleras de till att behålla sin nyfikenhet 
och tro på sig själv. (Andréasson-Blid, E. & Asplund, U. 1989) 
  

1.1.5 Barntåget 

 
Hi skapade 2002 en interaktiv hjälpmedelsutställning som kallades för Barntåget. 
Utställningen har besökt länder som Italien, Polen, Ukraina och Ryssland med 
flera. Den första utställningen i Sverige var på ett tåg, men ute på sin turné 
byggdes den också upp i olika typer av lokaler. Utställningen visade hjälpmedel 
av olika slag som underlättar  för barn och deras vardagliga sysslor. Hjälpmedlena 
tillhandahålls från cirka 50 företag i Sverige. (Hi:s hemsida, 2007) 

Det var genom Barntåget som Birgitta Göthberg (Development Program 
Manager på Hi) kom i kontakt med EII och föräldrar till barn med 
funktionshinder i Ryssland. År 2003 påbörjades planerna till projektet med en 
förstudie och seminarium. Där diskuterades vilka problem barnen med 
funktionshinder har i Ryssland, detta integrerades sedan i planen för projektet. 
(Göthberg, B. 2007-04-27. Muntlig källa) 

 
 

1.2 Problemformulering 
 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne. Genom att tillämpa 
grundreglerna inom informationsdesign skapas aktuell, begriplig, korrekt och 
relevant dokumentation avsedd för en speciell målgrupp. Erfarenheter, tillämpad 
forskning och att söka lösningar till konkreta problem från informationsdesignen 
ger kunskapen att kunna skapa en optimal kommunikation mellan sändare och 
mottagare. Informationen är inte fulländad förrän mottagaren i den tilltänkta 
målgruppen har tagit emot informationen och tolkat den. Tanken är att 
mottagaren får nya känslor, nya upplevelser, ny kunskap eller ny förståelse. 
(Pettersson, R. 2007) 
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Kopplingen till ämnet informationsdesign var att skapa en rumslig upplevelse för  
målgruppen. Tidigare kunskaper inom ämnet och forskning under 
examensarbetsperioden hjälpte oss att ta fram en rumslig kommunikation som 
mötte målgruppens behov och dess förmåga att tolka. Genom tillämpning av färg, 
form, material och struktur kunde en sinnesstimulerande rumslighet skapas och 
som kan komma att tilltala och skapa nyfikenhet hos vår målgrupp.  
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med  examensarbetet var att utforma en lokal som ger barn med 
funktionshinder en upplevelse och en möjlighet att testa olika hjälpmedel som 
kan förbättra deras vardag. Det skulle skapas en positivt stimulerande och 
samtidigt trygg miljö som gör att barnen gärna återvänder.  
 
Syftet med rapporten var att redovisa arbetsprocessen och hur lokalerna utformats 
med hjälp av studier i  informationsdesign.  
 
Det personliga syftet var att få djupare kunskap och insikt om funktionshinder och 
sinnesstimulering. Dessa kunskaper kommer att kunna dras nytta av i framtiden 
då vi önskar arbeta med offentliga rum, vilka idag ska vara anpassade för 
funktionshindrade.  
 

 

1.4 Syftesdiskussion och mål 
 
Målgruppen var barn med olika sorters funktionshinder i åldrarna noll till sju år. 
Det informerades även om att det också kommer enstaka äldre barn, upp till tolv 
år. Våra uppdragsgivare tyckte ändå att det skulle fokuseras på den först tilltänkta 
målgruppen, men att även ha de äldre barnen i åtanke. Tillgängligheten av 
information i lokalen var viktigt. Föräldrarna till barnen ska lätt finna den 
information de söker, information och hjälp som underlättar vardagen för dem 
själva och deras barn. Här ska även utomstående kunna ta del av informationen 
och skapa sig en bättre förståelse för barn med funktionshinder. Uppdragsgivaren 
uttryckte en önskan om att skapa ett tema i lokalen, som exempelvis ett 
djungeltema. Målet med det var att ge barnen en lekfull upplevelse vid besöket. 
För att komma fram till ett lämpligt tema planerade vi en utprovning. Målet med 
utprovningen var att eliminera risken för feltolkningar och dåliga associationer 
som barnen kunde tänkas ha.  
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1.5 Frågeställningar 

 
Huvudfråga: hur utformas en utställning/upplevelserum för barn med  
funktionshinder? 
 
Hur stimuleras barn med funktionshinder? Vilka material, färger och strukturer kan 
användas?  
 
Hur skapas en harmoni genom material och färgsättning som både stimulerar och 
samtidigt utgör en trygg miljö för barn med funktionshinder? 
 

1.6 Avgränsningar 
 

Det skapades endast förutsättningar för ett väl anpassat utställningsrum. Ett 
utställningsrum som skulle innehålla diverse hjälpmedel. Fokus låg på 
utrymmen för hjälpmedel inom förflyttning och kommunikation. Valet av 
hjälpmedel samt dess exakta placering lämnades öppna för personalen i S:t 
Petersburg. För de övriga hyllorna, förutom de fasta, i utställningen gavs endast 
exempel på hur de kan monteras. Någon budget för detta projekt fanns ej. Därför 
valdes att utesluta ett kostnadsförslag vilket också hade kunnat resulterat i  
begränsningar i utformningen av lokalen. 

Lokalerna  hade ett behov av  informationsmaterial i form av skyltning.  
Kunskap för att utforma ett sådant material finns, tidspressen gjorde att detta inte 
var möjligt inom ramen för examensarbetet. Utformning av skyltmaterial kan vara 
aktuellt i ett senare skede. Det gavs inte förslag på någon allmän ljussättning, 
endast enstaka armaturer som  bidrar till ett enhetligt utseende eller och som 
förstärker rummets tema. Exakt vilka leksaker som skulle finnas i  väntrum och 
utprovningsrum lämnades till personalen på EII. Exakt utformning och 
anpassning för funktionshindrad på toaletterna lämnades till ansvarig arkitekt för 
Hi och EII.  
 
 

2  Planering 
 

I det här avsnittet diskuteras hur vidare arbetet i projektet bedrivits och förts 
framåt.  (Enblom, L. & Pettersson, R. 2005) 
 
 

2.1 Metod 

 
Rapporten utformades efter den arbetsprocess som Rune Pettersson, professor i 
informationsdesign på MDH, nämner i sitt kompendium ”Anvisningar och råd 
för examensarbete i informationsdesign” (2005). Varje specifik forskningsfråga 
kräver sin egen metod och Pettersson beskriver de olika metoderna i avsnittet 
Huvudarbete. Relevanta litteratursökningar gjordes och studier kring den aktuella 
forskningsfronten inom informationsdesign genomfördes.   
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Det var viktigt att ha goda kunskaper om barn med funktionshinder i 
åldern noll till sju år, hur dessa tolkar sin omgivning och uppfattar information. 
I övrigt söktes information om färger och material som användes för att underlätta 
orienteringen, samt vad som fångade deras uppmärksamhet och lockade till 
rörelser och lek. Hi:s litteraturdatabas fanns tillgänglig gällande böcker, 
projektbeskrivningar och rapporter.  

Informationssökningen riktades mot både praktiska och teoretiska 
aspekter inom ämnet informationsdesign och rumslig gestaltning.  Det var viktigt 
att använda rätt verktyg vid insamling av data och att all fakta som samlades in 
beskrevs på ett så objektivt sätt som möjligt (Ejvegård, R. 2003). Dessa som blev 
senare utgångsmaterialet för olika analyser.  
 
För att skapa sig en uppfattning om hur barn med funktionshinders liv ser ut 
användes metoden observation och deltagande observation (Pettersson, R. 2005). 
Här samlas kunskap om hur barn gärna leker tillsammans samt hur de uppfattar 
och tolkar sin omgivning och dess information. Bland annat besöktes Habiliteket, 
en förskola i Roslags-Näsby och ytterligare platser där vi observerade barn med 
funktionshinder i deras naturliga miljö, det vill säga en plats där de kunde känna 
sig trygga. Det var dock inte möjligt att vara en helt objektiv betraktare. Detta 
eftersom metoden observation ofta kan störa de som blir observerade då de blir 
medvetna om observationen (Pettersson, R. 2007). Observationerna resulterade i 
information som bekräftade eller motsade våra förförståelser och fördomar (Orre, 
2007).   

En intervju genomfördes med specialpedagogen Eva Rytterström från 
Barnhabiliteringen Näckrosen i Eskilstuna. Hon har goda kunskaper om 
stimulering för barn med funktionshinder. Genom studiebesök och möten med 
personal på Hi, sjukgymnaster och hjälpmedelskonsulenter skapades tillfällen för 
konsultation och öppna samtal.   

 
Enligt Sless & Shrensky (2005) finns det inte några självklara svar inom 
informationsdesign. Det finns inte heller en förutsägbar och naturlig väg i 
designprocessen. Som professionell informationsdesigner bör man ha ett öppet 
sinne i den här frågan då det ofta kan vara svårt att förutse människors beteenden.  

De skriver om en linjär forskningsprocess, men antyder att den ändå 
aldrig är linjär. De visar på exempel processen går fram och tillbaka. Det beskrivs 
även hur man bör testa och åter igen testa sitt resultat och sin formgivning. De 
kallar detta för ”testing” och ”refining”. De ger exempel på en metod som är känd 
som ”iterative diagnostic testing”. Med detta menas att produkten ska testas i en så 
verklighetstrogen situation som möjligt för att hitta eventuella brister i sin 
produkt eller teori. (Sless & Shrensky. 2005) 

  
Genom en utprovning testades barnens positiva respektive negativa associationer. 
Denna utprovning genomfördes i både Sverige och Ryssland (se bilaga två till 
fem). Inför den här utprovningen skaffades information om barnens förmåga att 
tolka bilder och vilken ålder som kunde tänkas vara lämplig vid utprovningen. 
Dessutom kunde  denna utprovning avgöra om det fanns några kulturella 
skillnader mellan svenska och ryska barn.  

När utprovningen genomfördes träffades barnen individuellt. Detta för 
att de inte skulle kunna påverka varandra vid val av bilder. Sexton bilder 
uppdelade på fyra olika teman lades framför barnet på bordet. Därefter skulle 
barnet välja ut fyra bilderna som de tyckte bäst om. 
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Inspiration söktes genom att studera material i form bilder samt genom en film 
om Barntåget. Diverse upplevelseutställningar för barn besöktes, till exempel 
Tom Tits Experiment i Södertälje (2007-04-12) Studiebesök). 
 
Till denna rapport valdes en kvalitativ rapportskrivningsmetod. Enligt Backman 
(1998) bör en sådan innehålla vissa generella delar: 

 

 Undersökningens syfte, motiv, fråga eller problem 

 Använd metodik 

 Erhållen information 

 Utvärdering av informationen 

 Sammanfattningar och konklusioner 
 
Ejvegård (2003) skriver om hur vetenskapligt arbete skall vara uppriktigt och sant, 
behålla en objektivitet och ha en balans. Dispositionen och de metoder man använder är 
hjälpmedel för att åstadkomma detta. 
 

 

2.2 Idégenerering 
 
Redan innan examensarbetsperioden startade påbörjades idégenereringsarbetet. 
Under höstterminen 2006 pågick en kurs som hette Kreativitet och Idé  ledd av 
Anders Wikström, universitetsadjunkt vid MDH. Under en eftermiddag 
samlades klassen i ett rum där absolut tystnad skulle råda. För att sätta igång 
kreativiteten fanns olika bilder uppsatta på väggarna samt utspritt på ett bord mitt 
i rummet. Genom att titta på bilderna och koppla dem till projektet skulle det 
första som kom att tänkas på skrivas upp. Varje idé skulle sedan sättas upp på 
väggen med en ”post-it” lapp. Slutligen användes dessa  lappar i olika grupper 
med uppgiften att utforma ett koncept för EII:s lokal. (Wikström, A. (2006) 
Muntlig källa) Alla idéer som kom fram vid detta tillfälle har arbetats igenom vid 
idégenereringar under examensarbetsperioden. Vid idégenereringstillfällena 
dokumenterades alla tankar och idéer som kom fram vid studiebesöken, de tips 
som personalen på dessa platser gav togs också till vara på och analyserades. Detta 
tillsammans med inspirerande bilder, som vi hittat i böcker, tidningar och på 
Internet, låg till grund för utformningsförslaget. 

Vid ett idégenereringstillfälle togs fem nyckelord fram som vi ansåg fylla 
alla de delar som en hjälpmedelscentral för barn bör innehålla. Dessa nyckelord 
har vi arbetat in i vårt förslag, och de fem orden var: attraktion, funktion, 
stimulans, tillgänglighet och trygghet. 

 
 
2.3 Fördelning av arbete 
 
Litteraturstudierna har delats upp inför examensarbetet. Maja har läst litteratur 
som ligger till grund för rummens utformning. Linda har koncentrerat sig på 
litteratur som rör barnens utveckling. Båda har deltagit vid alla delar inom 
empiriavsnittet men med olika uppdrag, exempelvis fotografering, anteckningar 
och som intervjuperson. Linda har ansvarat för rapportskrivning och Maja för 
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visualiserig av idéförslaget. De två delarna har  dock överlappat varandra, det vill 
säga att någon ej endast jobbade med sitt ansvarsområde.  

Vad det gäller idégenerering samt färdigt idéförslag har båda två varit lika 
delaktiga. 
 
 
2.4 Metod och källkritik 

 
De hjälpmedelscentraler som besökts resulterade i kunskap om hur dessa 
fungerade och var utformade. Ett flertal hjälpmedelskonsulenter delade med sig 
av sina erfarenheter och kunskaper. Detta sågs som positivt och som något som 
kunde användas.  Brister på dessa platser uppmärksammades, det var något som 
gick att ta lärdom av och undvikas eller förbättras i inför utformningen. Många av 
hjälpmedelscentralerna inte är föredömliga på området samt att personalen själva 
har i vissa fall uttryckt missnöje och en önskan om förbättring.  

Många hjälpmedelskonsulenter har haft egna personliga åsikter om hur 
saker och ting bör se ut, detta är något som tagits i åtanke och vi ställt oss kritiska 
till.  De saker som varit återkommande på flera ställen, och därigenom kunnat  
bekräftat varandra valdes att användas i idéförslaget och dess utformning. 
 
Litteratur om utställningar samt del av litteraturen om utveckling hos barn som 
lästs har delvis varit av äldre slag . De delar som ansågs fortfarande relevanta för 
projektet användes. Det var inte svårt att finna litteratur gällande barn och barns 
utveckling. Däremot inom området utformning och tillgänglighet för 
funktionshindrade hade vi svårigheter att hitta uppdaterad litteratur. De böcker vi 
använt oss av för sinnesstimulering och upplevelser har även de varit begränsade 
och av äldre slag. Därför har det varit viktigt att jämföra litteraturen med de 
platser vi besökt.  
  
Den kvalitativa intervju som genomfördes bestod av en rad frågor som förberetts. 
Vissa frågor besvarades redan under rundturen och samtalet innan intervjun. 
Därför har intervjufrågorna uteslutits som bilaga då inte alla svar besvarades 
under intervjutiden.  
 
 

3 Huvuddel  
 
Detta avsnitt beskriver de litteraturstudier och den data som samlats in. Samt en fortsatt 
bearbetning av syftet. (Enblom, L. & Pettersson, R. 2005) 
 
 

3.1 Teori 
 
Teorin och de teoretiska inriktningar som var bäst lämpade avgjordes bland annat 
med hjälp av litteraturgenomgång och tidigare studier i ämnet (Ejvegård,R. 
2003). När den här examensarbetsperioden inleddes saknades förförståelse om  
barn med funktionshinder samt hjälpmedel. Det fanns tidigare erfarenheter av att 
skapa utställningar och rumslig inredning genom tillämpning av 
informationsdesign. För att fylla igen dessa kunskapsluckor lästes litteratur om 
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barn med funktionshinder. Ytterligare lästes litteratur om utställningar, 
sinnesstimulering, lek och upplevelser. Litteraturen beskrev miljöer och platser 
som tillämpade sinnesstimulering och lek för barn med funktionshindera.  

 

 

3.1.1 Informationsdesign 

 
God informationsdesign gör vardagslivet enklare för de människor som behöver 
information. Genom att tillämpa grundreglerna inom informationsdesign ser 
sändarna till att all dokumentation är aktuell, begriplig, korrekt och relevant för 
avsedda målgrupper. God informationsdesign ger god ekonomi och god 
trovärdighet åt sändarna. (Pettersson, R. 2005)  
 
 

Informationsdesignsmodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1. Ett flervetenskapligt ämnen som informationsdesign består av fem basämnen. Dessa 
är språk, konst, information, kommunikation och kognition. Med kognition  menas 
individens förmåga att förstå sin omvärld. (Pettersson, R. 1981) Till dessa basämnen hör även 
ekonomi och juridik, samhället, medier och teknik samt individen. (Pettersson, R. 2005. S.9 
) Denna modell är en egen bearbetning trogen originalet. 

 
 

Genom informationsdesign kommunicerar man med sin avsedda målgrupp. All 
kommunikation inbegriper tecken och koder. Överföring eller mottagning av 
tecken/koder/kommunikation är detsamma som utövning av sociala relationer.     
”En social samverkan med hjälp av meddelanden”. En kod är ett betydelsesystem 
som är gemensamt för medlemmar i en kultur eller subkultur. Tecken är 
konstruktioner eller handlingar som hänvisar till något annat än sig själva. 
Meningen med att studera kommunikation är att förstå hur vi kan förbättra 
processens noggrannhet och effektivitet, i detta fall krävdes en 
kommunikationsmodell med syfte att visualisera den väg informationen i ett 
meddelande tar. (Fiske, J. 1990) 
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Kommunikationsmodell 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur.2 Shannon och Weavers kommunikationsmodell. En linjär process där bruskällan är det 
som inte avsetts av källan. Denna modell är en egen bearbetning trogen originalet. (Fiske, J. 
1990. S.18) 

 
 
När ett meddelande tolkas av en mottagare får denna uppleva nya känslor, nya 
erfarenheter, ny kunskap eller ny förståelse. Denna tolkning kommer sedan 
influera mottagarens tolkning av framtida meddelanden. (Pettersson, R. 2007) 
 

  

3.1.2 Leka och lära 

 

” Att få uppleva tillsammans skapar förutsättningar för samspel och närhet”  
   (Tidsskrift”Livsbejakande nyheter”) 
 
Under samtalen med specialpedagoger och sjukgymnaster som jobbar med barn 
med funktionshinder framgick vikten av att integrera lek med inlärning. Det 
viktigaste är dock att barnen har självförtroende och känner sig trygga tillsammans 
med föräldrar eller andra vårdare. Det är i leken som denna möjlighet öppnas och 
där de vuxna har en viktig roll att motivera till aktivitet på ett lustbetonat sätt 
(Brodin, J. 1991). Birgitta Rytterström är specialpedagog och refererar i sin och 
Kjellbergs C-uppsats om barn med flera funktionshinder och dess tillgång till lek 
(2004) till socialantropologers syn på lek. Där skriver de om hur Erik 
Homburger Erikson  anser att genom leken kan barnen bearbeta upplevelser och 
problem. De nämner ytterligare en socialantropolog, Piaget, som lägger tonvikten 
på den omgivande miljön och dess betydelse för barnets utveckling.  

För barn med flera funktionshinder infaller lek och kommunikation 
samtidigt. Detta leder i sin tur till utveckling. Brodin (1991) menar att dessa 
utgör de viktigaste aspekterna för utveckling. Rytterström och Kjellberg (2004) 
refererar till Wessman (Bergqvist m fl. 2003) som skriver att det är genom 
rörelser som barnen upptäcker sig själva och tillgodogör sig de upplevelser som 
kommer både inifrån kroppen och från miljön. Rytterström och Kjellberg har 
intervjuat kvinnor med förskollärarutbildning och barnskötarutbildning (2004). 
Dessa berättade om hur de arbetar på specialförskolor och specialavdelningar för 
barn. På dessa platser finns program för rörelseträning som utarbetats i samråd 
med sjukgymnaster. Deras respondenter ser till att skapa miljöer där det finns 
möjligheter för barnen att utforska och upptäcka olika saker utifrån sina egna 
förutsättningar. De poängterar vikten av en miljö som stimulerar till förflyttning 
och aktivitet samt att det finns leksaker och upplevelsematerial tillgängligt på golv, 
hyllor, väggar och bord. Alla dessa respondenter var överens om att leken har en 
stor betydelse för barnens utveckling. En bra måttstock är att barnet ska förstå 
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leken till 80 procent. De resterande 20 procenten ska vara en utmaning 
(Gerenmark, L., &  Stentoft, A. 2002).  
 
 

3.1.3 Sinnesstimulering 

 

”Upplevelser av olika slag betyder mycket för vårt välbefinnande. Sinnesstimulering är ett grundläggande 
behov ingen lyx.” (Tidskroft: Livsbjkande nyheter) 

 
Jean Ayres är en arbetsterapeut med doktorsgrad i psykologi.  Hon har forskat 
kring olika sinnens perceptionsprocesser och vilka följder bristande tolkning kan 
få. Hjärnan mottager obegränsade intryck från omgivningen genom 
sinnesorganen. Jean Ayres teori förklaras genom att påpeka att dessa sinnesinryck 
organiseras och tolkas för att förbereda och utföra ett samspel med omgivningen. 
Den känslo- och tankemässiga utvecklingen går hand i hand. (Sjösvärd, A_M & 
Nedestam, B. 1993) 
 
 

Sinnesstimuleringsmodell  

 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Balanssinnet Kroppsuppfattning Formuppfattning Läsning 

Hudsinnet Samordning av de två 

kroppshalvorna 

Rumsuppfattning Skrivning 

Hörselsinnet Motorisk planering Perception Talförståelse 

Luktsinnet    

Muskelsinnet    

Smaksinnet    

Synsinnet    

 
Fig.2 Jean Ayres delar upp sinnenas samverkan i fyra nivåer. På den första nivån är balans-, 
hud- och muskelsinnet av avgörande betydelse för den motorisk-perceptionella utvecklingen. 
(Sjösvärd, A-M., & Nedestam B. 1993. S.15) 

 

 
Stimulans skapas exempelvis genom att vagga, rutscha, svänga, gunga och snurra. 
Balanssinnet utgör en ram för våra övriga upplevelser. Det första utvecklade och 
största sinne är hudsinnet. Om hudsinnet saknar sin funktion kan detta leda till 
felaktig tolkning av andra sinnesintryck. I vissa fall kan vidröring vara effektivare 
än medicin. (Sjösvärd, A-M., & Nedestam B. 1993) 
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Våra sinnen kräver stimulans och variation för att reagera. Som förälder eller 
personal bör man tänka på: 
 
Kvalitet Ge flera olika möjligheter. Ge upplevelser i former, färger och smaker. 
 
Kvantitet Ge möjligheter att genom eget hanterande uppleva olika mängder och 
olika storlekar. 

 
Tid För att bidra till tidsuppfattningen och öka trygghet i tillvaron skapa rutiner 
och ordningsföljd. 
                      (Sjösvärd, A-M. & Nedestam, B. 1993) 
 
Det räcker inte med  att stimulera endast ett sinne. Upplevelsen blir bäst om 
barnet själv är aktivt, inte endast passivt iakttagande (Sjösvärd, A-M., & 
Nedestam B. 1993). Barn med utvecklingsstörning behöver längre tid för 
inlärning och därför måste intresset för lek och leksaker hållas vid liv med hjälp 
av starka stimuli. Brodin (1991) som har jobbat många år på 
Handikappsinstitut med forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel för 
funktionsnedsatta beskriver detta. 
 

 

3.1.4 Taktila bilder och färger 

 

Taktila färger är ett system bestående av tolv standardiserade texturer som 
respresenterar tolv färger. Varje textur är distinkt och har en djärv färg. Syftet med 
taktila färger är forskning, utbildning, kommunikation, tillgång till information, 
mobilitet, kreativitet och självständighet. Avancerad design för människor med 
någon form av nedsatt funktion anses kunna gynna alla. Taktila färger 
introducerades av Lois Lawrie, en grafisk formgivare om förlorade synen i början 
på 1990-talet. Taktila färger är formgivna för att vara tillgängliga för alla 
människor. Den ska få människor att identifiera färger och tolka information 
genom att känna. (Tactile communications societiy’s hemsida. 2007) 
 
För de flesta människor är det självklart att  omge sig med många sorters bilder. 
Specialpedagogiska institutet skriver om hur bilder kan informera och påverka 
stämningar genom att roa och skrämma.  Bilder utgör en viktig del i lärandet. De 
kan vara en utgångspunkt för samtal och diskussioner, för drömmar och fantasier. 
Barn med nedsatt syn kommer inte i kontakt med bilder på ett vanligt sätt. Med 
bilden kan man lättare ge exempel på företeelser som är svåra att beskriva med 
ord, som exempel på storleksförhållanden, flöden och funktioner.  
(Specialpedagogiska institutet. 2004) 

En taktil bild är en bild som är möjlig att uppfatta med känseln. Taktila 
bilder kan vara exempelvis reliefbilder (som kan framställas med olika tekniker) 
eller bilder som är uppbyggda av ytor i olika material. (Specialpedagogiska 
institutet. 2004) 
 
 

3.1.5 Färger 

 
I boken Bygg ikapp handikapp (Svensson, E. 2001) beskrivs det hur ett rum kan 
bli tydligt för funktionshindrade genom att ta hjälp av färg och ljus. Personer 
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med nedsatt syn ser tydligast färger som kontrasterar i ljushet. Färger som skiljer 
sig i mättnad uppfattas inte lika lätt som exempelvis en mörk färg i en kulör mot 
en mörk färg i en annan kulör. Men man bör även ha i åtanke att allt för starka 
kontraster istället kan ha en störande effekt på en del människor. 

Genom att arbeta med kontraster kan barn som har en synnedsättning 
stimuleras (Engelbrektson, E. & Vukoja, M. 2005). För att förstärka formen på 
ett rum kan olika färger användas på rummets ytor. Exempelvis kan ett hörn eller 
skillnaden mellan golv och vägg framhävas genom att låta två färger mötas. 
Golvlisten kan ha en tredje nyans för att förtydliga ännu mer. Det är viktigt att 
alltid ge dörrar en annan färg och även dörrfodret så att det syns när dörren är 
öppen. (Svensson, E. 2001) Ware (2004) nämner i sin bok Information 
Visualization att symboler i färg framhävs om man har en svart eller vit kant runt 
om. 

Det är möjligt att använda sig av markeringar på golvet och väggarna för 
att locka till förflyttning och som hjälp vid orientering i rum. Detta kan göras 
med hjälp av olika material, färger och strukturer. En bra rumsuppfattning 
bidrar till att barnen känner sig tryggare i miljön. (Engelbrektson, E. & Vukoja, 
M. 2005) För att markera olika vägar i golvet används kontrasterande färger 
mellan golv och linje (Svensson, E. 2001). 
 
 

3.1.6 Bilduppfattning hos barn 

 
Ett föremål eller en bild kan tolkas på helt olika sätt av människor med olika 
kulturella och personliga referensramar.     

Ett barns förståelse av en bild beror på deras mentala utveckling, tidigare 
erfarenheter och sociala situation. För barn i åldern två till sex år är det 
utmärkande att de antingen tycker väldigt bra eller illa om det de ser. I 
sjuårsåldern är inte längre barnets tankar bundna till nuet utan det blir möjligt 
att förutsäga händelser och förstå sammanhang. (Petterson, R. 1981) 
 
  
3.1.7 Att fånga och behålla barnets uppmärksamhet 
 
”Nya intryck blir beroende av och tolkas mot bakgrund av vår tidigare erfarenhet och 
inlärning, vår inställning och inriktning, våra behov och känslor, samt den situation vi 
befinner oss i. Vi riktar vår uppmärksamhet mot sådant som är stort, har en intensiv färg, rör 
sig, avviker från det som finns runtomkring och från det vi är vana vid, väcker känslor och 
behov och passar in på sådant som vi för tillfället är intresserade av” (Pettersson, R. 1981. S.81) 

 
Det som uppfattas som estetiskt behöver inte enbart vara det som är vackert. Allt 
som på något sätt berör kan anses som estetiskt. Det som berör, fångar blicken 
och leder vår uppmärksamhet (Waern, Y, Petterson, R. & Svensson, G. 2004).  
Bildernas manér, det vill säga bildstilen, kan vara både fotografier eller 
illustrationer (Pettersson, R. 1981). En illustration är skapad genom ögat och 
med handen, medan ett fotografi är en produkt av tekniken, exempelvis tagen 
med hjälp av en kamera. Rune Petterson hänvisar till en undersökning från 1972 
då barn skulle peka ut bilder som de tyckte bäst eller sämst om. Resultatet visade 
att bilderna skall vara klara och tydliga, konturerna skall utvisa föremålets gränser, 
alla föremål skall framställas med sitt mest karakteristiska utseende och att färg 
föredras framför svart/vita bilder. I publikationen Kul i fokus skriver två 
inredningsarkitekter om anpassning och förenkling av lek och spel (2002). Där 
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menar de på att ha en utvecklingsstörning innebär även att det kan vara svårt att 
tänka abstrakt. 
 

 

3.1.8 Utställningar 

 

“Att utställa ett föremål är att rycka det ur den vanliga verklighetens sammanhang och att ge det en 
sorts öververklig existens” (Carlsson, G. & Ågren, P-U. 1982.  S.57). 
 
Carlsson och Ågren (1982) för en diskussion i sin bok Utställningsspråk om 
huruvida man bör använda sig av en presentationsform som  besökaren känner 
igen. De menar på att invanda mönster är bekvämt i utställningssammanhang 
men att bryta mot dessa kan istället väcka mer spänning och uppmärksamhet hos 
besökaren. Det är där svårigheten ligger hos oss som formgivare av utställningar, 
strävan efter att hitta en jämvikt mellan dessa två bitarna och att skapa spänning 
samtidigt som budskapet ändå tydligt förmedlas.  

Vad gäller anpassning för funktionshindrade i en lokal med utställning 
är framkomligheten en övervägande faktor. En person sittande i rullstol ska lätt 
kunna röra sig runt i rummet. Därför måste bredden vara tillräcklig och det 
måste finnas möjlighet att vända rullstolen. Möbler i rummet bör ha en 
rullstolsvänlig höjd, exempelvis hyllor, bord och receptionsdisk. (Svensson, E. 
2001)  

När besökarna kommer till lokalen bör de snabbt kunna orientera sig på 
stället och därför är en karta på en synlig plats en nödvändighet. Viktigt är även 
att kartan har en utformning som besökaren lätt kan förstå. (Carlsson, G. & 
Ågren, P-U. 1982) Dean (1996) nämner att människor i utställningsmiljöer 
gärna sätter sig och lutar sig på alla tänkbara platser som är i lagom höjd. Detta 
fenomen uppstår när människor är trötta och behöver någonstans att sitta.  

 
Ljuset i utställningssammanhang är en stor del av utformningen och den 
slutgiltiga upplevelsen för besökaren. En bra utformad utställning kan falla på en 
dålig ljussättning, då färger och detaljer inte kommer till sin rätt. I stora 
sammanhang där  mycket pengar finns rekommenderas experthjälp på det 
området. Mindre utställningar och museum har oftast inte den möjligheten. I 
dessa fall är det viktigast med ett bra allmänljus. Allmänljuset kan sedan 
kompletteras med andra lampor vid specifika föremål. (Carlsson, G. & Ågren, P-
U. 1982) Blanka, reflekterande ytor är något att ha i åtanke vid ljussättning. 
Eftersom dessa kan upplevas som störande, speciellt där text är inblandat och 
läsbarheten är viktig. (Riksutställningars hemsida. 2007)  
 
Carlsson och Ågren (1982) skriver om färgens betydelse i utställningsrummet. 
Människor har olika associationer till olika färger, vilket kan utnyttjas för att 
förstärka de ämnet man vill belysa och upplevelsen av det. Valet av färg påverkar 
hur rummet och utställningen samspelar, att det kan uppstå en spänning. Färgen 
i rummet behöver inte bara användas som ett komplement eller en bakgrund till 
utställningen utan kan i sig uttrycka något och förstärka.  

 
Hur framstår objekt i en utställning? Exponeringen av objekt kan ge dem en 
ytterligare innebörd, vilket bör tänkas igenom så att det ger rätt intryck. 
Exempelvis kan ett objekt framstå som dyrt om det exponeras i en lyxig monter. 
Ett avskiljande glas eller annan avspärrning sänder ut en signal till besökaren att 
inte röra och skapar ett avstånd mellan besökaren och utställningsobjektet. Viktigt 
är att inte låta exponeringens form ta överhand och stjäla den uppmärksamhet 
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som ska riktas mot objektet. Att kunna specialbygga exponeringar i enkla former 
är att föredra då man har utgått från en specifik utställning och dess objekt. 
(Carlsson, G. & Ågren, P-U. 1982)  

Genom att ha objektets storlek i åtanke kan man locka till nyfikenhet. Ett 
mindre föremål som besökaren bör ta en närmare titt på, och som försvinner i en 
stor hall, framhävs bättre på en mer intim plats med annan belysning. (Dean, D. 
1996) För att nå fram med sitt budskap till olika sorters funktionsnedsättningar 
är det lämpligt att använda sig av alla våra sinnen, vilket Riksutställningar   
nämner i sina erfarenheter av utställningar för funktionshindrade. ”Det viktigaste 
att inse är att inga färdiga patentlösningar existerar när det gäller tillgänglighet. 
När man insett problemen får man hitta sina egna lösningar”. (Riksutställningars 
hemsida. 2007) 
 

 

3.2 Empiri 
 
”Med termen empirisk menas att utsagorna i princip är testbara och bygger på någon form av 
kontakt med verkligheten. De empiriska vetenskaperna efterlever den rationella övertygelsen att vill du 
veta någonting om verkligheten, så ska du observera den!” (Backman, J. 1998. S.24) 
  
Detta examensarbete inleddes med studiebesök på diverse hjälpmedelscentraler 
samt platser där man arbetar med habilitering och upplevelser för barn- och 
ungdomar. Genom besöken söktes kunskap, förståelse och inspiration. 

Dessa kunskaper ansågs behövas för att veta hur man bäst utformar en 
hjälpmedelscentral. Frågor om hur lokalen ser ut, hur personalen arbetar med 
barnen och med vilka medel, för- och nackdelar samt vad som bör tänkas på både 
rumsligt och rent praktisk besvarades. Många av de platser som besöktes använde 
sig av upplevelserum och sinnesstimulering.  
 
Åtskilliga exempel visades på hur olika material används för att locka till 
nyfikenhet och för att stimulera barn med funktionshinder. Det har visats 
exempel på hur Habiliteket i Roslags-Näsby har arbetat med olika rumsteman 
där det även påpekats hur viktigt det är med vila, det vill säga avkoppling och 
avslappning för barnen.   

 Det som varit återkommande för oss är främst de praktiska aspekterna 
hos de olika hjälpmedelscentralerna. På flera platser har det nämnts likvärdiga 
saker. Detta har inneburit bekräftelse om vad som är praktiskt genomgående för 
de olika hjälpmedelscentralerna. Saker som bör tänkas på när man jobbar med 
barn och deras föräldrar eller personal har också informerats om. 
 
 

3.2.1 Insamling av data  –observation  

 

I följande kapitel beskrivs sju platser som besöktes inför detta arbete. 

 

Studiebesök: Hi, Västerås 

 
Detta studiebesök var det första steget in i världen för barn med funktionshinder 
och hjälpmedel i det här projektet. Här gavs för första gången insikt i hur det kan 
se ut och hur det går till på en hjälpmedelscentral. Sjukgymnasten Elisabeth 
Rodby Bousquet visade oss runt i deras lokaler och förklarade dess funktioner. 
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Rodby Bousquet gav oss en mjukstart där det gick att se förutsättningar och idéer 
som knyts samman med regler och tillgänglighet för barn och deras föräldrar.  

Här fanns ett kök som visade hjälpmedel och Rodby Bousquet berättade 
om hur viktigt det är att kunna se saker i sitt rätta sammanhang. Detta för att  
lättare kunna förstå hur de ska användas. Ytterligare pratade hon om att skapa 
avgränsningar i rummet genom att exempelvis använda ett draperi då saker i 
närmiljön kan verka störande för barnet.  
 
Till en barnhjälpmedelscentral kommer oftast barn med sina föräldrar och 
syskon. Det är viktigt att miljön inte känns otrevlig och ”sjukhusliknande” 
berättar Rodby Bousquet. Många måste vänja sig vid hjälpmedel och därför 
försöker man att få dem att framstå som något positivt istället för skrämmande.  

 Här hade de plats för att kunna plocka fram de hjälpmedel som är 
aktuella för det specifika tillfället och för individen. Samt att det även fanns plats 
för den funktionshindrade att få vila.  

Det är också viktigt att produktinformation finns tillgänglig, här på Hi 
fanns möjligheten att söka den informationen via en dator. 
 
Några saker som Rodby Bousquet nämnde och som kunde enligt henne vara 
roligt att använda var: fötter på golvet som leder vägen, hängrännor på väggen, 
glitter, prassel, ljusspel när man kommer in i ett rum, fotografier av personalen, 
resonansplattor. 
  
Att skapa en helhet med kontraster, upplevelser och olika material tillsammans i 
en lugn och trygg miljö är en förutsättning för en väl utformad 
hjälpmedelscentral, påpekade Rodby Bousquet. 
 
 

Studiebesök: Sodexho, Stockholm 

 

Sodexho driver och utvecklar en rad olika tjänster, bland annat 
hjälpmedelsservice. Personalen skapar behovsanpassade, effektiva lösningar som 
ger ökad samordning och bättre kostnadskontroll till kunden. (Broschyr 
Sodexho, 2005) Här träffade vi Eva Boje som arbetar som hjälpmedelskonsulent. 
Hon gav en rundtur och informerade samtidigt om lokalerna och deras produkter 
samt vad som krävs vid en konsultation. Detta besök var en vidareutveckling och 
bekräftelse på den information som införskaffats under det första studiebesöket på 
Hi i Västerås.  
 
Möblerna i receptionen var anpassade efter både funktionshindrade och icke-
funktionshindrade. Det  pratades om framkomlighet och tillgänglighet för 
besökarna och hur bra det var med en rymlig reception.    

Receptionsdisken hade två nivåer och det fanns en tryckluftspump i 
entrén. Detta uttryckte både Bojé och Hammarskiöld (2007-03-29) var positivt. 
Att mötas av en välkomsttext ansågs också vara trevligt. I väntrummet fanns även 
en lekplats med både icke- och funktionshindersanpassade leksaker. Det kunde 
vara en docka i rullstol samt att även större dockor fanns placerade i de riktiga 
hjälpmedlena. Ett intressant hjälpmedel var en pektavla med bilder där ett barn 
kan visa på positiva respektive negativa känslor.  
 
Hjälpmedel för barn är oftast små och lätta att ta ner, de går alltså bra att ställa 
dem på hyllor längst med väggen. Det är bra att ha god översikt på sakerna, vilket 
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man exempelvis får genom att använda verktygstavlor för upphängning, menade 
Bojé.  Det var också viktigt hålla ordning och reda bland hjälpmedlena, och att de 
ska vara lätta att ta fram och plocka tillbaka, samt att det bör finnas ett 
informationsblad intill varje produkt.  
  
I utprovningsrum är det bland annat viktigt att ha sittplatser där konsulent kan 
sitta och diskutera med familjen eller personal till barnet. Det ska också finnas 
möjlighet för vila. 
 
 

Studiebesök: Hjälpmedel SYD, Älvsjö 

 

Där träffade vi Petra Eriksson, barnhjälpmedelskonsulent. Hon har tidigare 
erfarenhet från EII i S:t Petersburg. Verksamhetens syfte är att tillhandahålla 
tekniska hjälpmedel för länets invånare (Broschyr, Hjälpmedel SYD Långbro. 
2007). 
 
Här gavs möjligheten att jämföra de praktiska kunskaper från besöket på Sodexho. 
Både Sodexho och Hjälpmedel SYD (SYD) använde sig av liknande utformning 
och förvaring. Till exempel vid förvaring för sittdynor då ett öppet hyllsystem 
med bokstöd användes och Sodexho istället använde sig av skåp. SYD använde sig 
också av verktygstavlor och backar och lådor på hyllor för mindre föremål.  

I utprovningsrummet påpekades att det var positivt med taklyft både rakt 
och på kontroversen. En modell av en ryggrad för demonstrationer bör finnas och 
en rengörningsstation för desinfektioneringen är viktigt. Det ska även finnas plats 
för förvaring av dokument och diverse verktyg. En tom avställningsyta för 
hjälpmedel i korridoren, mellan utställning och utprovningsrum, ansåg Petra 
Eriksson vara bra. 
 

 
Studiebesök: Habiliteket, Roslags-näsby 

 

Här arbetar Pia Winnberg-Lindqvist, arbetsterapeut, grundare samt delägare av 
Habiliteket. Winnberg-Lindqvist har lång erfarenhet av barn med 
flerfunktionshinder (Habilitekets hemsida. 2007) Verksamheten består av en 
förskola för sexåringar, en grundskola, särskola låg- och mellan, ett högstadium 
samt ett korttidsboende. Här jobbar de med föränderliga miljöer och stimulering 
för barnens alla sinnen. De har bland annat olika rum inredda med olika teman 
som vissa av barnen kan övernatta i. 
 
Pia Winnberg-Lindqvist gav oss insikt i vilka behov av igenkänning, trygghet och 
upplevelser som barn med funktionshinder har. Här gavs mycket information 
om olika material och saker som kan tillämpas vid sinnesstimulering i Ryssland. 
Här visades exempel på hur fantasi och billiga material kan bli något spännande 
och roligt för barnen. Barn behöver lockas genom att trycka och snurra på saker 
och personalen på Habiliteket har tillverkat många av de sinnesstimulerande 
leksakerna själva.  

Winnberg-Lindqvist  gav exempel på hur man kan använda väggar. 
Andra saker kan vara bord med hål i och fasta legoplattor. Barn gillar att stoppa 
händerna i hål och känna olika material,  samt att man bör använda böcker som är 
anpassade och tåliga. Hon nämner att det kan vara bra att ha en madrass där alla 
har möjlighet att sitta på samma nivå. Plastband kan hängas upp för användas att 
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åka igenom med rullstol, ljusslingor, eller knappar att trycka på och som låter. 
Speglar kan eventuellt bli störande för vissa så ett draperi för att kunna dölja 
spegeln är bra, det kan då bli en rolig ”titt-ut” lek. Att sätta klockor eller hänga 
upp vindspel uppmuntrar till igenkänning menar Winnberg-Lindqvist. ”En hatt 
kan räcka för att barnet ska känna sig utklädd” (Winnberg-Lindqvist, P. (2007-
03-19) Muntlig källa).  
 
 Under dessa tre besök har Maja fotograferat och Linda antecknat. Båda har varit 
delaktiga vid diskussion och utfrågning. 

 

 

Studiebesök:   Barn- och ungdomshabiliteringen  

              -Näckrosen, Eskilstuna 

 
På Barn och ungdomshabiliteringen Näckrosen i Eskilstuna arbetar 
specialpedagogen Birgitta Rytterström. Här finns ett upplevelserum, ett rum där 
barnen får bestämma helt själv vad de vill göra, vilket Rytterström påpekade var 
viktigt. 

Hon hade lådor fyllda med olika material som exempelvis 
tvättsvampar, bubbelplast, saker som glittrar och prasslar. Detta har hon för att 
stimulera och utveckla barnens sinnen. För att göra det börjar man med 
händerna, sa Rytterström. Om man  känner och tar på saker så lär man sig. ”Man 
lär sig rasa klossar före man bygger” (Rytterström, B. (2007-03-29) Muntlig 
källa).  
 
Orsak-verkan, är viktigt vid träning. Exempelvis, ”om jag trycker på en knapp så 
händer det något” (Ryttersröm, B. (2007-03-29) Muntlig källa). Ett exempel kan 
vara: en leksakshund som hon hade kopplad till två stora knappar. När hon 
tryckte på den ena knappen så skällde hunden och tryckte hon på den andra så 
gick den framåt.   

  Skarpa kontraster så som svart och vitt är bra för att fånga barnets 
uppmärksamhet och ger barnen något att följa med blicken. Barnen söker sig till 
ögon, och ett tips skulle kunna vara att rita ögon på en boll. 

Draperier är bra att ha i det rum man arbetar med barnen i. Många barn 
kan annars bli störda och oroliga av ett rum med många föremål som annars kan 
vara svåra att dölja. Barn tycker att det är kul med leksaker som låter: pinglor, 
nycklar, speldosor och liknande berättade Rytterström. Hon påpekade också att 
om man har ett nedsatt sinne så förstärks de andra man har. 

För att motivera barnen är det viktigt att locka med något. Exempelvis så 
kan man hänga upp något en bit bort så barnet motiveras att ta sig dit med 
exempelvis en rullstol. 
 
Under detta besök fotograferade Linda och Maja antecknade. 
 
 
Möte: Hjälpmedel Syd, Stockholm   

 
Närvarande: Maja Johansson MDH, Linda Carling MDH, Birgitta Göthberg 
Development Programme Manager Hi, Petra Eriksson Hjälpmedelskonsulent och 
leg. sjukgymnast, Ludmila Antonova, Gennady Romanov och Anna Litus från 
EII i St:Petersburg samt en tolk. 
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Antonova, Romanov och Litus var här på Sverigebesök och möjligheten till ett 
möte dök upp. Alla tre jobbar på EII i S:t Petersburg där Antonova är en av de 
ansvariga. Alla var väl insatta i detta projekt och med anledning av det ansågs det 
vara viktigt att höra deras tankar och åsikter kring lokalen och om de idéer som 
inledningsvis plockats fram (Sless & Shrensky. 2005). 

Antonova förklarade att de flesta offentliga lokaler i S:t Petersburg har en 
officiell, kal och ganska ”vanlig känsla” över sig. Det visade sig vara vanligt i 
Ryssland att jobba med färger som brunt och beige. På EII ville hon att det ska 
kännas glatt och tryggt samt att det ska vara bekvämt, kontrastrikt och 
lättorienterat. Eriksson undrade hur förtroendet hos de besökande skulle påverkas 
vid användning av starkare färger och kontraster, men Antonova trodde inte att 
det skulle ha någon negativ inverkan. 
 
Frågor ställdes om rummens olika funktioner. I entrén var det viktigt att kunna 
vänta, att det är bekvämt för både små och stora barn samt att det är säkert för 
barn med autism.   

 För inredningen i utprovningsrummet bekräftade Antonova alla de 
praktiska delar som tidigare informerats om vid studiebesöken. Hon nämnde 
även att leksaker bör finnas på plats för att man ej ska behöva springa och hämta 
dem, men att det ska gå att stoppa undan dem. Barnen som kommer dit har alla 
olika problem och är i olika utvecklingsstadier. Vissa tycker inte ens om leksaker, 
därav vikten av att kunna gömma undan dessa.   
 
När det gäller korridor/upplevelserum var det enligt Antonova viktigt att behålla 
ytorna. Hon uppskattade idén med olika strukturer och material att känna på 
samt sådant som motiverar barnen till att testa de olika hjälpmedlena.  

Skillnaden mellan barn med funktionshinder i Ryssland och i Sverige är 
inte stor sa Antonova. Där handlar det mest om att föräldrarna inte har så mycket 
fritid att utveckla sina barn.  

 
 Under detta möte ställde Linda merparten av frågorna och Maja antecknade. 
 

 

Studiebesök: Early Intervention Institut,  

    S:t Petersburg, Ryssland 

  
Den andra maj genomfördes en resa till Ryssland och staden S:t Petersburg.  
Under fyra dagar gavs möjligheten att få ta del av den ryska kulturen. EII:s 
byggnad besöktes och utprovningar på en särskola samt en förskola genomfördes.   
 
Studiebesöket på EII visade på en väldigt sliten byggnad med stora brister i 
inredningen (Se bilaga ett). Det var svårt att uppfatta lokalens alla rum så det som 
utgicks från efter besöket var den nya planritning som personalen på institutet gav 
ut. Här fanns möjligheten att fråga och bolla idéer med den personal som ska 
arbeta i de nya lokalerna. Det blev en fortsättning av mötet i Stockholm som 
genomfördes veckan innan resan till Ryssland (2007-04-27. Studiebesök).  

Det var intressant att se hur en förskola ser ut och hur barnen i 
allmänhet har det i Ryssland. Det stora problemet verkade inte vara engagerad 
personal eller leksaker utan det handlar mest om bristfälliga lokaler. Den särskola 
vi besökte var helt nybyggd så där var det problemet löst. Det borde snarare 
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finnas fler av dessa nya och anpassade lokaler för funktionshindrade. Hela den 
ryska stadsmiljön var långt ifrån anpassad för funktionshindrade.  
 
Under resans gång har båda genom fotografier dokumenterat EII:s lokaler samt de 
övriga platser vi besökt. Detta för att vid hemkomst kunna återkoppla till 
planritningen samt för att finna inspiration. 
 
  

 3.2.2 Kvalitativ intervju   
 
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå intervjupersonens livsvärld 
och förhållandet till den. Här samtalas det om sådant som intresserar både 
intervjuaren och den som intervjuas. Den som utför en kvalitativ intervju  bör 
vara uppmärksam på hur intervjupersonen uttrycker sig,  exempelvis vad denne 
har för tonfall och ansiktsuttryck. För att undvika feltolkningar bör intervjuaren 
ifrågasätta sin tolkning om den var korrekt uppfattad. (Kvale, S., 1997).   
 
Inför studiebesöket på Näckrosen (2007-03-29) förbereddes några frågor. 
Nedan följer en sammanfattning av svaren. 
 
Rytterström arbetar med kommunikation och samspel. Som specialpedagog 
använder hon leken som metod, det ska vara roligt för barnen.  I rummet tycker 
hon att det ska vara lugnt runt barnen så att de kan koncentrera sig och behålla 
fokus. Bra rum och bra pedagogik är viktigt, samt ett motiverat barn.  

För att veta om barnen kan tolka en bild använder sig Rytterström av 
en viss metod. Den går ut på att man har en boll och en bild på bollen, barnet 
ska då lägga bollen på bilden. Hon brukar även säga åt barnen att hitta bollen 
som visas på bilden. Då får denne leta bland olika saker, jämföra och se om de är 
lika. Det finns ingen exakt ålder när man börjar kunna tolka bilder, det handlar 
om utvecklingsstadiet, barnet kan vara fem år gammalt och ännu inte kunna tolka 
en bild.  
Något som barn gillar säger Rytterström är ballonger. Blåsa upp och släppa, så att 
den flyger iväg och låter. Även såpbubblor är populärt. Då kan man fråga barnet 
om den vill ha mera, och så gör hon om samma sak igen. Hon säger att man får 
använda fantasin utifrån de förutsättningar som barnen har. Hon har ett draperi 
så att lekhörnan går att dra för, barnen kan annars fokuserar på den istället för 
träningen. Miljön måste gå att förändra och anpassas för individen.  
 
Barn som besökt Näckrosen tidigare leker gärna i väntrummet. Barn som 
kommer hit för första gången brukar vara väldigt avvaktande och hon får 
presentera saker för dem.  
 
 

4 Utprovning 
 

Utprovningen genomfördes för att testa barnens positiva respektive negativa 
associationer som de kunde tänkas ha gentemot vårt val av utformning. Här 
träffades barn i både grundskola samt särskola, både i Sverige och i Ryssland. Vi  
träffade barnen enskilt för att de inte skulle påverka varandra vid val av bilder. 
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Genom en idégenering togs fyra teman för utprovningen fram: sport, kultur, 
glamour och natur. Till varje tema valdes fyra bilder, sammanlagt sexton stycken. 
Varje enskild bild skulle spegla det respektive tema som valdes att utgå från. 
Bilderna hämtades från Internet (se bilaga två & tre). För bildernas manér och 
dess format utgick vi från Petterssons bok Bilder, Barn och Massmedia (1981).   
 
 

4.1 Resultat av den svenska utprovningen 
 
Resultatet av utprovningen (se bilaga fyra) beskriver de teman som valdes oftast 
och om illustrationer eller fotografier  var populärast. Av detta kunde det sedan 
avgöras om något tema uteblev eller om det fanns några speciella mönster i 
barnens val av bilder samt skillnad mellan kön och om barnen var 
funktionshindrat eller inte. 
 

Pojkar med funktionshinder valde flest sportbilder. På andra plats kom 
kulturtemat följt av natur och glamour. Bland pojkarna med funktionshinder 
fanns det en tydlig majoritet av fotografibilderna då dessa valdes 14 av 16 gånger. 

Endast en flicka med funktionshinder fanns med i den svenska 
utprovningen  och hon valde naturtemat flest gånger. Förutom det valde hon en 
kultur bild och en glamourbild. Även här var fotografibilderna av majoritet.  
 

 

Hos de barn som inte hade funktionshinder blev resultatet: 

 
Pojken valde flest naturbilder, en kultur och en sportbild. Även här kunde man 
se likheten i valet av bildmanér då fotografibilderna var av majoritet. 
 
Bland flickorna hamnade naturtemat på topp tätt följt av glamourtemat. Ingen av 
tjejerna valde någon bild från sporttemat och endast en av flickorna valde kultur. 
Bland flickorna var det en jämnare fördelning av illustration- och 
fogografibilderna. Dock valdes flest fotografibilder. 
 

 

4.2 Resultat av den ryska utprovningen 
 
Resultatet (se bilaga fem) hos de ryska pojkarna med funktionshinder blev att 
naturtemat valdes flest gånger. Nästan hälften så många sportbilder valdes. På 
tredje plats kom kultur och en gång valdes glamourtemat. Det fanns ingen 
skillnad mellan val av bildmanér hos pojkarna. Elva gånger valdes illustrationer 
och nio gånger valdes fotografier. 

Bland flickorna valdes även naturtemat flest gånger. Men nästan lika 
många gånger valdes glamourtemat. Ingen av flickorna valde någon sportbild och 
en gång valdes temat kultur. Vid val av bildmanér fanns det en tydlig majoritet i 
val av fotografibilder.   
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4.3 Sammanfattning av den Svenska 

      och den Ryska utprovningen 
 
Enligt utprovningsresultatet fanns det inte någon skillnad mellan barn med och 
utan funktionshinder i val av bilder. Däremot sågs en klar skillnad mellan könen 
då pojkar valde flest sport bilder och flickorna valde flest bilder i temat natur och 
glamour. Både barnen med och barnen utan funktionshinder valde flest 
fotografibilder. Detta visade på ett mönster att barn med funktionshinder inte 
valde dessa bilder på grund av deras förmåga att förstå och kunna tolka bilder 
beroende på manér. Både hos flickan med funktionshinder och de andra flickorna 
kunde man se en jämn fördelning av de två olika bildmanéren.  
 
Bland de svenska pojkarna var sport och kultur de teman som populärast. Ryska 
pojkar hade valt natur och sport flest gånger. De svenska pojkarna valde flest 
fotografiska bilder men i Ryssland var det en jämnare fördelning i val av 
bildmanér.  

De svenska flickorna valde natur och glamour flest gånger. Samma val 
gjordes av de ryska flickorna. Denna utprovning  visade att endast ett tema 
uteblev hos flickorna, sporttemat. Både ryska och svenska flickor valde fotografiska 
bilder flest gånger. 
 
Genomsnittsåldern på de svenska barnen var 6,3 år. Utprovningen av de ryska 
barnen hade större varians i åldern då genomsnittsåldern var 8.9 år. Trots att fyra 
barn var över målgruppens ålder ansågs deras åsikter vara av värde för oss, då 
utvecklingsstadier hos barn med funktionshinder varierar oberoende ålder. Och 
att även äldre barn kommer att besöka institutet i Ryssland. 
 
Sammanfattningsvis visade utprovningen på att det inte fanns några större 
kulturskillnader mellan svenska och ryska barn. Det som i allmänhet  skiljde 
barnen åt var intressen baserade på kön. Man kunde därför utgå  från att det går 
att applicera de kunskaper som  införskaffats under studiebesöken i Sverige på 
barn i Ryssland. Och att inga negativa associationer fanns mot valet av 
temabilder.  
 
 

5 Analys 
 
I följande avsnitt kan det läsas om hur slutsatser dragits när teorin ställs 
mot empirin. Här jämförs den lästa litteraturen och datainsamlingarna för 
att skaffa kunskap som kan användas i vår utformning. 
 
Hjälpmedelscentraler i Sverige och dess personal besitter samlade kunskaper och 
erfarenheter. Av de studiebesök som gjorts kan skillnader och likheter som setts 
på de olika centralerna jämföras. Vissa erbjuder minimal stimulans för barnen 
och vissa hjälpmedelscentraler och habiliteringar har en väl genomtänkt miljö.  
Ryssland får i och med detta projekt sin första hjälpmedelscentral. Sverige ligger 
före i detta fall och har kunskaper som hjälpmedelscentraler i Ryssland kan dra 
nytta av. En hjälpmedelscentral ska erbjuda service och information samt ha en 
miljö som lockar till lek och motivation. Att skapa en sinnesstimulerande miljö i 
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EII:s lokal ger förutsättningar för utveckling hos besökarna (Sjösvärd, A_M. & 
Nedestam, B. 1993). Kulturskillnader hos barn i Ryssland respektive Sverige är 
minimal. Det fanns inget i utprovningen som visade på skillnader mellan barn i 
olika kulturer eller mellan barn med eller utan funktionshinder. Därför ansågs de 
kunskaper som samlats in under examensarbetsperioden kunna appliceras på 
hjälpmedelscentralen i Ryssland. 
 
På de platser som besökts har exempel på sinnesstimulering för barn med 
funktionshinder visats. Enligt Sjösvärd, A_M & Nedestam, B. (1993)  bör en 
miljö som erbjuder sinnesstimulering utgå från kvalitet, kvantitet och tid. Detta 
innebär att ge upplevelser i form, färg och smak, att få uppleva olika mängder och 
storlekar samt att öka tryggheten. I sinnesstimuleringsmodellen (se figur två. 
S.15) beskrivs de olika nivåerna av sinnesstimulering. Hudsinnet är vårt första 
utvecklade sinne och även det största, i övrigt tillkommer sex andra sinnen som 
hör till nivå ett. Form- och rumsuppfattning hör till nivå tre. Genom att 
inspireras av studiebesöken och applicera kvalitet, kvantitet och tid i 
utformningen skapas upplevelser som stimulerar sinnena i nivå ett och tre. 

Ytterligare sätt att uppmuntra till kreativitet och självständighet är att 
använda sig av taktila färger och bilder. Dessa kan uppfattas med känseln och 
bidrar till stimulering både i nivå ett och nivå tre. Strukturer på exempelvis 
väggar och golv kan bidra till förbättrad rumsorientering hos personer med 
synnedsättning (Engelbrektsson, E. & Vukoja, M. (2005).  
 
Specialpedagogen från Näckrosen (2007-03-29) talade om ”orsak-verkan”. Att 
barnen lär sig genom att prova och jämföra. Barnen behöver möjlighet att 
bestämma själva. Genom att vara lyhörd och använda sig av föränderliga miljöer 
kan dessa anpassas för individen och dennes behov. Lek används som en metod 
för inlärning, och barnen kan habiliteras och utvecklas genom lekfulla och 
stimulerande miljöer. (Bodin, J. 1991. & Winnberg-Lindqvist, P. (2007-03-
19) Muntlig källa) Hjälpmedelscentraler jobbar med barnens utveckling där en 
lekfull miljö gör utprovning och träning till en lek. Därav vikten av att skapa 
motivation hos barnen för att främja deras personliga utveckling. Vilket är 
hjälpmedelscentralernas syfte och var en del av vårt mål. 
 
För att stimulera och behålla barns nyfikenhet är det viktigt att ta fasta på vad de 
kan göra än på vad de inte kan göra (Andréasson-Blid, E. & Asplund, U. 1989). 
Att beröra någon känslomässigt fångar intresse och uppmärksamhet (Waern, Y, 
Petterson, R. & Svensson, G. 2001). Pettersson (1981) skriver om hur vår 
uppmärksamhet riktas mot sådant som avviker, exempelvis intensiva färger, stora 
saker. Genom att skapa miljöer med intensiva färger kan man locka barnen till 
interaktion och nyfikenhet. Detta är något som fanns i åtanke vid utformningen 
eftersom en avvikande miljö minskar igenkänning och kan leda till otrygghet.  
(Rytterström, E. (2007-03-29) Muntlig källa).  Här insågs vikten av att finna en 
balans mellan de delar som behåller barnens uppmärksamhet och som samtidigt 
skapar en känsla av trygghet. 
  
Genom applicering av god informationsdesign, det vill säga begriplig, korrekt 
och relevant information till vår målgrupp, gör att dessa barn uppfattar och kan ta 
till sig den inredning och de detaljer som användes i lokalens olika rum 
(Pettersson, R. 2005). Anpassade färgval och välmotiverad inredning skapar en 
korrekt utformad miljö. Genom god förståelse för målgruppen kan en 
kommunikativ rumslig inredning skapas, som blir relevant och samspelar med 
besökaren. Svensson (2001) skriver i sin bok om hur färger och ljus kan bidra 
till förenklad rumsuppfattning för funktionshindrade. Kunskaper om vilken 
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färgsättning och kontraster som målgruppen uppfattar bäst kan bidra till en 
begriplig och kommunikativ inredning. Man bör använda sig av kraftfulla 
stimulis för att hålla intresset vid liv (Brodin, J. 1991). 
  
Olika faktorer i miljön under de tidiga uppväxt- och skolåren påverkar barnens 
möjligheter till att tänka kreativt. Barnets självförtroende kan skadas om det ställs 
för höga krav (Pettersson 1981). Utprovningen utformades så att den skulle vara 
enkel för barnen att förstå. Genom att undvika ställa frågor som ställer krav på om 
barnen gör rätt eller fel kunde risken att sänka deras självförtroende minskas. 

  För att förstå hur utvecklingen hos barnen såg ut har det utgåtts från 
barn utan funktionshinder. Barn med funktionshinder har alla olika 
utvecklingsstadier och det var omöjligt att anpassa utprovningen för varje enskilt 
barn. Därför utgicks det från den normala utvecklingsprocessen hos ett barn, och 
därefter kunna anpassa bilderna och utprovningen för barn med 
funktionshinder. 
 
 
 

6 Utformningen 
 

Studiebesök, samtal, intervjuer, litteraturstudier och idégenereringar låg till 
grund för utformningen av hjälpmedelscentralen i S:t Petersburg. I följande 
avsnitt beskrivs bakgrund och formgivning i de delar av byggnaden som ingick i  
idéförslaget.  
 
  

6.1 Övergripande  
 
Lokalens plan ses i bilaga sex, här finns en övergripande bild av bottenvåningens 
olika rum och dess inredning. 

Detta arbete har inneburit att skapa en helhet och en röd tråd genom 
att kombinera material, strukturer och färger (Carlsson, G. & Ågren, P-U. 
1982).  En  känsla av trygghet och igenkänning eftersträvades för att barnen som 
kommer hit ska våga utvecklas, stimuleras och vilja komma tillbaka. ”Det är 
endast de hinder som finns i vår miljö som skapar handikapp” (Rytterström, E. 
(2007-05-21) Muntlig källa).  
 
Nyckelord som togs fram i detta arbete var: 
 
 Attraktion 

 Funktion 

 Stimulans 

 Tillgänglighet 

 Trygghet 
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6.2 Reception 
 

I receptionen valdes ett trädgårdstema (se bilaga sju & åtta). Detta tema baserades 
på det naturtema som användes i utprovningen (se bilaga ett). Barnen som 
kommer hit ska känna sig lugna och trygga. Detta är speciellt viktigt vid entrén då 
vi inte ville skapa förvirring eller obehagskänslor genom att ha en rörig miljö. Det 
skulle finnas medel för igenkänning och anpassad formgivning som ger en 
optimal tillgänglighet. I receptionen var det också viktigt att personalen fick en 
behaglig miljö som var lugn och där de kunde trivas.  
 
Vid entrédörren hängs ett vindspel. Detta för att det ska finnas ett igenkännande 
ljud som förtydligar för barnen att de har kommit in i hjälpmedelscentralen. 
Ytterligare ett medel för igenkänning var att placera bilder på EII:s personal på 
fönstret till höger om entrén (Rodby Bousquet, E. (2007-02-28) Muntlig källa). 
Här kan barnen bli visade vem de ska träffa och själva känna igen personalen. 
Detta bidrar till ett välkomnande intryck. På golvet går en kontrasterande rand 
och används för synskadade som ett orienteringsmärke. Denna rand  har även en 
struktur och går genom hela lokalen (Nordström, M. (2007-05-28) Muntlig 
källa). Golvlister och dörrfoder målas i en mörk grön färg som skiljer sig i ljushet 
mot väggfärg och receptionsdisk. 

Direkt till vänster om entrén placeras en anpassad avklädningsstation 
(Habiliteket. (2007-03-19) Studiebesök). Det är många gånger besvärligt att klä 
av ett barn som har svårt för att stå eller sitta. Denna station är speciellt framtagen 
för sådana situationer. I fönstret hängs ett gult tyg från Ljungbergs Textiltryck i 
Floda (se bilaga 20 & Ljungbergs hemsida, 2007). Tygets pastellgula färg ger ett 
milt intryck och har punktskrift som mönster. Detta harmoniserar med rummets 
övriga färgsättning samt att mönstret stämmer bra in i sammanhanget. Ytterligare 
finns en spegel samt förvaring för barnens mössor och vantar vid denna station. 
Man bör alltid sträva efter att barnen ska kunna vara självständigt och klara av så 
mycket som möjligt själva. Att ha en spegel i anslutning vid exempelvis en 
avklädningsstation gör att de lättare kan koncentrera sig på sin uppgift. 
(Rytterström, E. (2007-04-21) Muntlig källa) 

I trapphuset valdes att installera en tryckluftsstation. Under flera 
studiebesök har det påpekats vikten av att besökarna ska kunna fylla på luft i 
exempelvis sina rullstolsdäck. (Bojé, E. (2007-03-19) Muntlig källa) 
Receptionsdisken i trämaterial har en växtinspirerad formgivning och 
färgsättning. Det integrerades känselstimulans på diskens front genom att skära ut 
stiliserade växtformer. Bakom frontens o-utskurna delar placeras belysning. 
Disken är grön och har två nivåer så att både barn, rullstolsburna och stående har 
tillgänglighet (Svensson, E. 2001). Den övre nivån består av ofärgat plexiglas. 
Detta för att ge ett öppet intryck och inte skymma personalen bakom. Under 
receptionens glasskivan kommer det att finnas bilder på små insekter. Till dessa 
finns förstoringsglas så att barnen kan titta närmare på insekterna. (Tom Tits. 
(2007-04-12) Studiebesök) Detta valdes för att stimulera barnens nyfikenhet och 
samtidigt förtydligar det rummets tema (Carlsson, G. & Ågren, P-U. 1982). 
Framtill på disken sitter en så kallad Big Mac-knapp. En stor knapp som vid 
handtryckning spelar upp ett valfritt ljud (Habiliteket. (2007-03-19) 
Studiebesök). Denna knapp kan användas för att kommunicera med personalen 
vid receptionsdisken. När man trycker på knappen säger en röst exempelvis Hej!  

I hörnet bakom disken hänger tre stycken armaturamplar med gröna 
växter. De levande växter samspelar med de stiliserade växter som visualiserats på 
receptionsdisken. Amplarna har en inbyggd belysning och består av 
plexiglasmaterial. Dessa används även för att undvika att skapa mörka hörn i 
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rummet, och för att få in en estetisk punktbelysning . På väggen ovanför disken 
närmast dörren till nästa rum sätts en informations- och orienteringstavla 
(Carlsson, G. & Ågren, P-U. 1982).   

På väggen mellan receptionsdisk och toalett sitter likartade 
stiliserade växtformer, utskurna i MDF , som på receptionsdiskens front. Till 
dessa former tillkommer så kallade ”filurer”, små figurer som föreställer lekfulla 
insekter och djur. Bakom växtformerna monteras belysning för att de ska 
framträda och få ett flerdimensionellt intryck. På väggen mittemot sätts krokar i 
olika höjder och storlekar. Dessa har ett utseende av blommor och används för 
avhängning av kläder. De blommor som sitter på längre höjd är större. Det är 
viktigt att barnen själva kan hänga av sig sina kläder. Små blommor kan bli svåra 
att pricka (Rytterström, E. (2007-03-21) Muntlig källa). Blommorna är 
ytterligare ett sätt att förtydliga rummets tema samt att avhängning skapas för alla 
åldrar och storlekar. Receptionen har en liten golvyta och det ansågs viktigt att 
lämna plats för framkomlighet och tillgänglighet (Sodexho. (2007-03-19) 
Studiebesök).  
 
Toaletten i receptionen fick en litet inslag av det valda temat. På väggen bakom 
toaletten placeras två grenar i samma färg som väggen. Och på dessa grenar sitter 
två stycken fåglar. Övriga förslag för toaletten lämnades orörda för att ge plats åt  
de funktionshindersanpassade inslagen. 
 

 

6.3 Utställning 

 
EII:s utställning för hjälpmedel ligger i rum nummer två på byggnadens 
bottenvåning (se bilaga nio & tio). I detta rum valdes milda färger och 
sinnesintryck, det vill säga material som skapar en lugn känsla hos besökaren. 
Genom användning av naturliga material kunde detta rum knytas samman med 
receptionen och dess  tema. Många olika hjälpmedel kommer att visas här, därför 
skapades en bas för dessa som inte ger ett rörigt intryck. På kortväggen till vänster 
vid ingången samt på  motsatt vägg monteras en bred träpanel från golv till tak. 
Mellan panellängderna lämnas en springa där konsoler kan placeras för hyllplan. 
Här kan hjälpmedel som rollatorer och rullstolar placeras ut. Ovanför dessa 
hjälpmedel monteras hyllor med lådor som förvaring för  mindre hjälpmedel. 

På fönsterväggen mellan tidigare nämnda väggar placeras en bänk med 
lådor som följer hela väggens längd. Bänkens ovansida består av plexiglas vilket 
ger en möjlighet för snabb översikt av innehållet. Bänken kan även användas som 
avställningsplats, sittplats och som trappsteg. Vid varje yttersida om fönstrena 
placeras verktygstavlor (Sodexho & SYD. (2007-03-19) Studiebesök) i plåt. Här 
kan man även använda sig av en lång avhängningskrok som hjälpmedel för att till 
exempel kunna ta ner högt uppsatta selar.  
 
Mitt på golvet placeras en oval och grå gallonmatta. Whittington Hall i England 
visade exempel på hur gallonmaterial användes i inredningen på institut och av 
hygieniska skäl (Sjösvärd, A_M & Nedestam, B. 1993). Här kan barnen ligga 
och vila och personal och föräldrar kan sitta tillsammans med dem. Till denna yta 
tillkommer kuddar i gallonmaterial. Dessa har former så att de kan användas som 
ryggstöd för barnet. Mattan är nedsänkt i golvet har en kontrasterande 
färgsättning mot golvet. Kuddarna har en ljusgul färg som passar  ihop med 
draperiet. (se bilaga 20) I taket hängs rislampor i olika storlekar. Dessa ska 
symbolisera tyngdlöshet och moln. Dessutom ges barnen som ligger på 
gallonmattan något att titta på (Andréasson-Blid, E. & Asplund, U. 1989). 
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På motsatt sida av rummet (se bilaga tio) finns plats för fler hjälpmedelstillbehör 
samt en datorhörna.  Denna avdelning har inte lika högt i tak som motsatt sida 
och kan därför skärmas av med ett draperi. Samma tyg som i receptionen 
(Ljungbergs hemsida, 2007) valdes. Draperiet är till för att kunna skärma av och 
dölja de speglar som finns i denna del av rummet. (Rodby Bousquet. E. (2007-
02-28) Muntlig källa). Genom detta skapades en miljö där barnen kan fokusera 
på utprovningen och produkterna (Rytterström, E. (2007-03-21) Studiebesök). 
Här placeras ett halvöppet skåp för sittkuddar. Framtill på skåpet sitter skjutbara 
spegelskärmar. Dessa för att delvis dölja hyllsystemet och för att kunna användas i 
utprovningssammanhang (Sodexho & SYD. (2007-03-19) & Västerås. (2007-
02-28) Studiebesök).  

Datorhörnan får höj- och sänkbara bord. Dessa sitter på kortväggen till 
höger om dörrhålet från receptionen. Denna typ av bord valdes för att både 
stående och rullstolsburna ska ha tillgång till datorerna. (Svensson, E. 2001) 
Datorer behövs för att både besökaren och hjälpmedelskonsulenten ska kunna 
visa produkter som inte finns med i utställningen. Att en sådan station ska finns 
tillgänglig i närheten av utställningsrummet har påpekats av 
hjälpmedelskonsulenterna. Dörrfoder och lister får en mörk brun färg (se bilaga 
20) anpassade för synskadade (Svensson, E. 2001). 
 

 

6.4 Väntrum/Upplevelserum  
 

Detta rum valdes att användas som väntrum (se bilaga elva & tolv ). Här skapas 
en miljö där barnen kan inspireras till lek och ges möjligheten att uttrycka sina 
känslor (Rytterström, E.  (2007-03-29) Muntlig källa). Olika material på väggar 
och golv används, samt platsbyggda och specialanpassade sittmoduler skapades.  
 
I utrymmet till vänster om ingången från utställningen är själva väntrummet. 
Här valdes ett tema som inspirerats av undervattensvärlden. I utprovningen har 
djur och temat natur varit ett populärt val där bland annat fiskar var inkluderade. 
(Se bilaga två) 

Golvet i väntrummet täcks av resonansplattor samt ett grått (se bilaga 20) 
och mjukt golvmaterial (Västerås (2007-02-28) Studiebesök). Detta för att skapa 
ett bekvämt golv som barnen kan ligga på samtidigt som de lyssnar på ljuden 
från lokalen genom golvet.  Längst med ena långväggen samt kortväggen med 
fönster byggs sittplatser bestående av flera nivåer. På denna sittmodul finns det 
möjlighet att sitta på olika höjd, stoppa in huvudet i håligheter, samt att ligga 
ned. Lådorna har fasta galontäckta sittkuddar i samma gråa färg som golvet. 
Tanken var att skapa upplevelsen av en stenig havsbotten och inuti håligheterna 
hörs ett vagt luftbubbelljud. (Rytterström, E. (2007-05-21) Muntlig källa). Att 
ha anpassade möbler för funktionshindrade och för de utan funktionshinder är 
positivt berättade Eva Boje från Sodexho (2007). Sittmodulen har även lådor där 
leksaker och extra kuddar kan förvaras. De är bra om dessa inte ligger utspridda 
och barnen har istället själva möjligheten att plocka fram dem, detta skapar kvalité 
i deras tillvaro (Sjösvärd, A_M & Nedestam, B. 1993).  

På sittmodulens kant vid dörröppningen monteras en legoplatta 
(Winnberg-Lindqvist, P. (2007-03-19) Muntlig källa)  Legoplattan fortsätter 
upp på väggen i lådan under plattan förvaras sedan legobitarna. På väggen i 
hörnet av sittmodulen målas en väggmålning av en bläckfisk. Bläckfiskens armar 
målas så de ger en illusion av att omsluta de som sitter i modulen. På armarna 
monteras ljusslingor (Habiliteket. (2007-03-01) Studiebesök). I fönstret hängs 
ett draperi med kulor, dessa ska föreställa luftbubblor. De tre väggarna i 



 32 

uppehållsrummet målas i en havsblå färg. För att skapa en känsla av att befinna 
sig under vatten målas den blå färgen cirka två tredjedelar upp på väggen. 
Resterande del, samt taket, som ska föreställa himmel och får en ljus himmelsblå 
färg. (Se bilaga 20) Ytterligare förstärks undervattenskänslan med målningar av 
fiskar, koraller och dylikt (Carlsson och Ågren, 1982). En båt målas dit vid ytan 
och till detta monteras ett nät som barnen kan känna på. Ovanför sittmodulen på 
den långa väggen monteras tre fyrkantiga öppna lådor för förvaring av böcker. 
 
På motsatt långsida monteras en tavla i filt. På denna finns små fickor i filt som 
innehåller enkla avbildningar av exempelvis fiskar. På framsidan av fickorna sitter 
en bilder som visar fickornas innehåll. Filtfigurerna kan barnen sedan plocka ut 
och sätta upp på filttavlan (se Specialpedagogiska institutet hemsida. 2007). De 
små figurerna har ögon och munnar. Barn letar sig till ögon, och genom att 
använda sig av de glada eller ledsna uttrycket, exempelvis på en fisk, får de medel  
att uttrycka sina känslor med(Rytterström, E. (2007-03-29) & Sodexho. (2007-
03-19) Studiebesök). 

På kortväggen på motsatt sida av fönsterväggen monteras en spegel. 
Framför spegeln hängs ett grönt draperi som ska föreställa sjögräs. Här har 
barnen möjlighet att leka ”titt-ut” (Habiliteket. (2007-03-19) Studiebesök) samt 
känna och leka med materialet. Toaletten har en tonad vit vägg färg samt en 
fondvägg målas med mönster av sjögräs på insidan av den vägg som har ett 
sjögräsdraperi.  
Utanför toaletten på väggen som har en tonad vit färg ges plats för uppsättning av  
informationsmaterial. Dessa kan plockas med av personalen på vägen mellan 
utställning och utprovningsrum, samt att de som sitter i väntrummet kan hämta 
material för att läsa eller ta hem. På motsatt sida om informationsmaterialet ligger 
ett förråd. Innan dörren till korridoren på väggen till vänster placeras en 
tryckluftsstation (Sodexho. (2007-03-19) Studiebesök). Rummets golvlister och 
dörrfoder får en mörk blå färg för att tydliggöra orienteringen i rummet för 
synskadade (Svensson, E. 2001) 
 
 

6.5 Rymdrummet 
 
Öppna dörren från väntrummet och kliv ut i rymden (se bilaga 13 & 14). 
Direkt till vänster under trappan har det avsatts ett utrymme för avställning av 
hjälpmedel. Studiebesök visade på ett behov av en sådan avställningsyta. Taket i 
detta rum blir bågformat. I taket används lysdioder som bildar en stjärnhimmel. 
På väggen till höger målas en rymd med planeter där vissa av dem sticker ut från 
väggen. Detta stimulerar barnens känselsinne, ”Om man känner och tar på saker 
så lär man sig” (Rytterström, E. (2007-03-29) Intervju). Vidare målas det en 
rymdraket och ett tefat med en rymdfigur dit. På väggen finns det bland annat en  
knapp intill rymdskeppet som går att trycka på och som då låter som rymdskepp 
gör. (Rytterström, E. (2007-05-21) Muntlig källa). Detta rum fick en mörk 
färgsättning (se bilaga 20) för att skapa möjligheter för ljusspel. Detta sågs 
exempel på under bland annat studiebesök på Habiliteket, Näckrosen och Tom 
Tits (2007). En knapp på väggen intill dörren aktiverar en spotlight med ett 
filter i fyra olika färger och intill i taket hänger glasprismor, dessa tillsammans 
skapar sedan ett ljusspel i rummet. 
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6.6 Kultur- och glamourrummet 

 
Både kultur- och glamourtemat var populärt hos barnen i Ryssland (se kap. 4.2). 
Därför valdes att kombinera dessa två tema och skapa en miljö som verkar 
konstrasterande mot de miljöer barnen vistas i till vardags. 

Direkt till vänster i denna avdelning finns ett litet utrymme. Här målas  
tre väggar med guldfärg (se bilaga 15) vilket ger en känsla av lyx. Inspirationen 
kommer från S:t Petersburgs stora palats och katedraler, exempelvis 
Vinterpalatset. Intill detta utrymme finns en öppning som leder in till 
bottenvåningens pentry. På ena väggen monteras en spegel och på motsatt vägg 
hängs hattar, halsdukar och sjalar samt peruker som barnen själva kan plocka ned 
och prova framför spegeln. Att få klä ut sig och känna på olika material uppskattas 
mycket av barnen säger bland annat Winnberg-Lindqvist på Habiliteket (2007-
03-19. Studiebesök). Hon berättade att en hatt kan räcka för att barnen ska känna 
sig utklädda. På väggen runt hörnet där dörren till toaletten finns används samma 
färgval i guld. Toaletten får en tonad vit färg och för att knyta ihop 
glamourkänslan i korridoren med toaletten hängs en kristall krona där inne. För 
att förtydliga rummets syfte och känsla spelas ett klassiskt musikstycke upp när  
lysknappen inne på toaletten trycks på (Rytterström, E. (2007-05-21) Muntlig 
källa). 
  
På långväggen motsatt den guldfärgade skapas en kulturvägg med instrument. 
Här kan barnen själva spela på de olika instrumenten eller trycka på en knapp så 
spelar exempelvis en trumpet upp sitt ljud. Väggen har en mörkrosa färg (se 
bilaga 16) samt en struktur av spets. Det vill säga, ett spetstyg tapetseras på 
väggen och täckmålas. Här kan de som har en synskada känna att de kommit in 
till en annan del i korridoren, så kallade orienteringspunkter (Engelbrektsson, E. 
& Vukoja, M. 2005. & Tactile communications societiy’s hemsida. 2007). För 
att skapa en helhet i rummet målas instrumentena i guldfärg. Instrumentens 
former förtydligas genom en svart konturlinje (Ware, C. 2004). Som dekoration 
och förstärkning till kulturtemat målas svarta noter på väggen. I dörrhålet in till 
nästa avdelning hängs ett vitt tråddraperi i textil. Dessa draperier lockar barnen 
till rörelse och skapar nyfikenhet om vad som döljer sig bakom. (Rodby 
Bousquet. (2007-02-28). Muntlig källa. & Kjellberg, C. & Rytterström, B. 
2004). 
 
 

6.7 Stadsrummet 
 
Nästa del av korridoren som ligger i anslutning till en föreläsningssal gavs ett 
stadstema. För att skapa en avgränsning intill föreläsningssalen används exempelvis 
ett vitt draperi som går att skjuta åt sidan och vinkla. I stadsrummet skapades 
många möjligheter för barnen att känna på olika material, öppna lådor och själva 
styra över ljud och ljus. (se bilaga 17). Golvlister och dörrfoder målas svarta (se 
bilaga 20). 
 
En både två- och tredimensionell stadsmiljö byggs och målas på den cirka tre meter 
långa väggen. Vissa av höghusen målas direkt på väggen och andra hus målas på 
lådor i olika storlekar. Tanken var att locka till nyfikenhet och stimulera barnens 
syn-, hörsel- och känselsinne. Inuti dessa lådor finns olika material att känna på. 
Vissa av lådorna har belysning där man kan skymta stiliserade människor inuti,  
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som att man skulle kunna kika in i deras hem. En bil med hjul som går att snurra 
på målas på  denna vägg. De hjulen har kulor inuti sig med spikar som gör att när 
tavlan snurras så låter det. Inspiration till detta kom studiebesöket på Tom Tits 
(2007-04-12), samt från ett cykelhjul med små kulor på ekrarna. Det var en av de 
populäraste sakerna Habilitekets förskola (2007-03-19. Studiebesök). Ytterligare 
kan man genom en knapptryckning tända framlyktorna på en illustrerad buss. 
Husen har olika strukturer på sina fasader. De hus som är som lådor har fasader i 
trä och i puts. Vissa delar av väggen en matt yta och andra en blankare. I 
dörröppningen in till nästa rum hängs ett likadant vitt tråddraperi som i den 
motsatta dörröppningen in till kultur- och glamourrummet. Dessa draperier passar 
bra när barnen utprovar sina förflyttningshjälpmedel. Då lockas de till rörelse och 
får något spännande som leder dem fram och tillbaka i korridoren. Detta leder till 
att hjälpmedlena utprovas och att de själva utvecklas utan att de själva är medvetna 
om det (Bodin, 1991).   
 
 

6.8 Himmelstema och utprovningsrum   

 
I utrymmet utanför utprovningsrummet målas väggen i en himmelsblå färg. På 
väggen monteras tavellister med framkanter i molnformationer. Listerna har fått en 
mörk kan som kontrasterar mot väggen. På dessa tavellister kan barnen placera 
bilder av sig själva eller något de tycker om. Dessa finns här för att skapa 
igenkänning och att ge en känsla av trygghet samt för att barnen ska få lämna ”ett 
märke” efter sig. (Se bilaga 18) Motsatt vägg med dörr in till urprovningsrummet 
får en tonad vit färg samt en mörkblå färg på dörrfoder och golvlister (se bilaga 20).   
 
Utprovningsrummet (se bilaga 19) har, som utrymmet utanför, ett himmelstema. 
Det sista rummets tema knyts ihop med de övriga miljöerna som givits  
formförslag till. Speciellt skapades en igenkänning från utställningsrummet, därav 
inslagen av samma textilier och lampmaterial. Utställningsrummet och receptionen 
fick en lugn och trygg miljö med inslag från naturen och dess material, samma 
känsla som skapades här. Väggen direkt till vänster blir en fondvägg i himmelsblå 
färg, samma färg målas i taket. Övriga väggar är vita. (se bilaga 20) I fönstrena 
hänger gardiner i samma gula tyg som i utställningsrummet och receptionen. I det 
ena fönstret placeras en armatur i rispapper på fot.   
 
Ett utprovningsrum bör innehålla vissa saker. Genom studiebesök och samtal med 
hjälpmedelskonsulter, specialpedagoger och sjukgymnaster kom följande fram: 
 
Direkt till höger står ett bord och tre stolar. Här kan de som vistas i rummet sitta 
och diskutera tillsammans. Här finns också en höj- och sänkbar brits vid 
utprovning samt om barnet behöver vila. Det finns också en pall med hjul för 
personalen. I taket sitter en taklyft som går åt båda hållen i rummet. Mycket viktigt 
tyckte bland annat Petra Eriksson (Hjälpedel SYD. (2007-03-19) Studiebesök). På 
väggen sitter en klocka samt ett timglas. Detta för att ge barnet en känsla av tid som 
förtydligas med timglaset Sjösvärd, A_M & Nedestam, B. 1993). På väggen intill 
britsen sitter två vägghandtag som används som stöd för barnen när de svårt för stå 
(Erikssson, P. (2007-03-19) Muntlig källa). Mellan de två fönstrena ställs ett skåp.  
Detta är viktigt för att personalen ska ha plats att förvara sina papper, som det 
används rikligt av i Ryssland (Hammarskiöld, G. (2007-03-19) Muntlig källa). 
Här kan även verktyg förvaras som behövs vid justeringar av hjälpmedlena samt 
förvaring av leksaker (Antonova, L. (2007-04-27) Muntlig källa). I rummet 
placeras även en ryggradsprototyp, detta är bra då personalen förklarar barnens 
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problem.  (SYD. (2007-03-19) Studiebesök). I hörnet intill skåpet hängs en 
hängstol. Detta är en plats där man kan lägga barnet när det behöver en stunds vila.  

På den himmelsblå fondväggen sätts en stor spegel. Spegeln är placerad 
mittemot bristen så att barnen kan se sig själva. Ett blått draperi med moln hängs 
framför spegeln eftersom vissa barn kan tycka att det är jobbigt och störande att se 
sig själv i spegeln. Textilens mönster valdes för att förstärka rummets tema. I 
rummet ska det även finnas möjlighet för desinfektionering samt att en klädhängare 
placeras på väggen intill dörren.   
 
 

  7 Resultat  
 

 

Under detta avsnitt framgår det resultat som våra undersökningar lett fram 
till. Här ges svar på de frågeställningar som arbetet med inleddes med. 
 
För att på bästa sätt formge delar i en hjälpmedelscentral för barn i S:t 
Petersburg, Ryssland ställdes dessa inledande frågor:  
 
Huvudfråga: hur utformas en utställning/upplevelserum för barn med  
funktionshinder? 
 
Hur stimuleras barn med funktionshinder? Vilka material, färger och strukturer kan 
användas?  
 
Hur skapas en harmoni genom material och färgsättning som både stimulerar och 
samtidigt utgör en trygg miljö för barn med funktionshinder? 
 
 
I denna rapport beskrivs de olika utformningsförslag som arbetet resulterade i. 
Delarna som ingick var: Reception, Utställning, Väntrum, Upplevelserum och 
Utprovningsrum. I de olika rummen har resultatet av vår forskning arbetats in.  
Studiebesök och samtal med ämnesexperter har gjort att vi kunnat utforma dessa 
rum som enligt informationsdesignens grundregler är korrekt anpassade för 
målgruppen. 
 
Ett barn med funktionshinder behöver en lugn och trygg miljö för att kunna 
fokusera. Ett rum med många föremål att titta på kan göra barnet oroligt och 
okoncentrerat. En mild färgsättning och en  inredning som inte känns rörig främjar 
det, samt att skapa möjligheter för avskärmning. Det kan vara genom att hänga upp 
ett draperi framför en spegel. Igenkänning är också betydelsefullt, vilket är starkt 
sammankopplat med trygghet och som därefter gynnar utvecklingen hos barn. 

Den funktionshindrades självständighet är av stor vikt. Möbler som stödjer 
dem under av- och påklädnad, klädhängare som sitter i rätt höjd och har rätt 
storlek, reception med flera nivåer samt höj- och sänkbara bord bidrar till detta.  
Barnet bör vidare få möjligheten att själva välja vad de vill leka med. Man bör vara 
lyhörd och se vad de kan göra istället för vad de inte kan göra.  

 Ett tydligt formspråk och kontrasterande färger bidrar till ökad 
rumsuppfattning och underlättar orienteringen. Genom att använda färgkonstraster 



 36 

som skiljer sig i ljushet, ej kulörtmässigt, förtydligas lokalens olika delar och 
förenklar framkomlighet för de med synnedsättning. Att placera en informations- 
och orienteringstavla vid byggnadens entré är en förutsättning för att besökarna ska 
kunna lokalisera sig. 

I en upplevelserik miljö som ska främja stimulering av sinnen, skapa 
nyfikenhet och locka till rörelse kan intensiva färger och strukturer användas. När 
det istället behövs lugn och fokus, bör lugna färger och inredning utan störande 
intryck tillämpas. Det är viktigt i utställningssammanhang att anpassa och 
genomgående ha platser som besökarna kan vila sig på.  

 
Utprovningsrum kräver många praktiska inslag. Saker som sittplatser, höj- och 
sänkbar brits, spegel, förvaringsskåp, taklyft, handtag på vägg samt möjlighet för 
desinfektionering. Plats för vila bör finnas för de barn som inte kan sitta eller stå, 
britsen går bra att använda om utrymmet är litet. Leksaker bör finnas i rummet, 
dessa ska dock gå att lägga undan eftersom det kan för vissa barn bli ett störande 
moment. Ett bra sätt att visa på  hjälpmedlets funktion är med en docka i naturlig 
storlek, exempelvis i då ett utställningssammanhang.  

För att vilja testa hjälpmedel krävs motivation och där behöver barnet något 
som uppmuntrar till det. Där kan lek användas som metod för utprovning. ”Titt-
ut” lekar är ofta uppskattade, eller att  kunna åka igenom något med en rullstol. 
 
Barn utvecklas genom lek och stimulans. När ett sinne är nedsatt så utvecklas de 
övriga sinnena genom stimulans. Barn gillar när det händer saker, att det blinkar, 
låter, luktar, det vill säga när många olika sinnen kommer i bruk. Taktila färger och 
material stimulerar exempelvis känseln.  

Att leka är en rättighet för barn och skapar en förutsättning för utveckling 
och en möjlighet att hantera personliga problem. Små medel kan göra så mycket. 
Att exempelvis sätta på sig en hatt kan vara lika med att klä ut sig.   
 
Möjligheter för personal att själva förändra miljön är av stor vikt då hjälpmedel ofta 
byts ut, men också för att kunna anpassa för den enskilde individen som kommer 
på besök. 

Som besökare på en hjälpmedelscentral ska denne själv kunna söka fakta om 
produkter, då det är omöjligt att ha alla produkter för display. En dator i 
anslutning till produkterna  kan lösa detta problem. 
 
  

8 Diskussion 
 

 
I detta avsnitt dras egna slutsatser och tolkningar av resultaten.  

 
När detta projekt startade hade ingen av oss några kunskaper om barn med 
funktionshinder och sinnesstimulering. Genom att tillämpa kunskap från litteratur och 
studiebesök har vi kunnat fylla  dessa luckor. De metoder som använts anses ha 
fungerat bra och genom att ha besökt flertalet liknande platser har den mesta 
informationen upprepats. Samtal med ämnesexperter har varit givande och inspirerande 
då de visat på många saker som de själva skapat för barnens stimulering. Den intervju 
som genomfördes kunde dock ha förberetts bättre. Intervjun skedde i samband med ett 
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studiebesök och den intervjuade svarade på många av frågorna innan själva intervjun 
startat. Här kunde besöket inletts med intervjun istället för att ha avslutat med den.  
  
Hinder i vår miljö skapar funktionshinder och genom att eliminera dessa blir inte 
personen längre funktionshindrad. Detta har varit vårt största mål i utformningen. 
Utöver det tog vi fram fem stycken nyckelord: attraktion, funktion, stimulans, 
tillgänglighet samt trygghet. Dessa ledord har vi under hela projektets gång burit med 
oss och strävat efter att tillämpa. Nyckelorden har formulerats utifrån den litteratur vi 
läst, de platser vi besökt och från de människor vi mött. 
 
Attraktion: en viktig del i förslaget var att barnen skulle få en upplevelse utöver det 
vanliga. Våra uppdragsgivare ville att lokalen skulle vara fylld av roliga och 
spännande inslag och att vi gärna skulle jobba med olika teman. 
 För att veta vad barnen som besöker EII uppskattar genomfördes  en 
utprovning. Här testades olika teman med hjälp av bilder, och vi kunde därigenom 
försäkra oss om att inga teman gav några negativa associationer. Men även för att 
skapa oss en uppfattning om vad som var populärast bland våra teman, samt om 
det fanns några kulturskillnader mellan svenska och ryska barn. 
 
Funktion: i utprovningsrummet och hjälpmedelscentralens utställning har 
funktionen haft stor betydelse. Genom våra studiebesök har vi kunnat ta del av vad 
som är nödvändigt i dessa sammanhang. Vi har uppmärksammat de brister dagens 
hjälpmedelsutställningar har och försökt förbättra dessa i vårt utformningsförslag. 
Vissa beskrev till exempel röriga miljöer som det största problemet i utställningen.  
 
Stimulans: barnen motiveras och utvecklas genom sinnesstimulans. Vi tog fasta på 
att beröra så många sinnen som möjligt och att tillämpa dessa i de delar av lokalen 
som ansågs bäst lämpade. När det gäller stimulans låg fokus på väntrum och 
korridor, det är här som barnen utforskar på egen hand. I andra fall används 
korridoren för test av till exempel rullstolar och då behövs motivation för att locka 
till rörelse. Strukturer, olika material, färgsättning och ljus har varit medel som vi 
arbetat med längst korridorens väggar. 
 
Tillgänglighet: miljöer ska vara anpassade för alla. Detta är ett stort problem idag i 
EII:s lokal. Byggnaden kommer vid renoveringen att anpassas för 
funktionshindrade, detta är något som vi byggt vidare på i vår utformning.  Vi har 
arbetat med att behålla öppna ytor och nivåanpassa inredningen.  
 
Trygghet: är avgörande för barnets utveckling. Genom att använda medel som 
skapar igenkänning blir barnet tryggt. Vi har använt oss av saker som fotografier på 
personalen och av dem själva. Ljud kan användas i samma syfte, exempelvis ett 
vindspel som hängs upp vid entrén.  
 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 
 
Vårt arbete har infattat sinnesstimulering till viss del och vi vill se mer av den typen 
av forskning. Kunskapen om hur man kan kombinera rumslig gestaltning med 
olika typer av stimulering skulle kunna utvecklas ytterligare. Detta är inte bara 
intressant när det gäller barn med funktionshinder utan i alla typer av 
sammanhang.   
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Glamour             Kultur 
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Bilaga 4 
 
 
Utprovning 1 Lillhagaskolan, Västerås, 2007-04-13. 

 
Pojke 10 år 
1.  Stadium med fotboll (Sport) 
2.  Slalom (sport) 
3.  F1 bil (sport) 
4.  Palett (kultur) 
 
 

Utprovning 2 Tuna skolområde, Skiftinge, Eskilstuna, 2007-04-17. 
 
Pojke 7 år   Pojke 7 år   
1.  F1-bil (sport)   1.  F1-bil (sport) 
2.  Pirat (kultur)   2.  Pirat (kultur) 
3.  Slalom (sport)   3.  Pärlor (glamour) 
4.  Fotboll (sport)   4.  Slalom (sport) 
 
Pojke 7 år   Flicka 8 år 
1.  Djungel (natur)   1.  Fiskar (natur) 
2.  Slalom (sport)   2.  Blommor (natur) 
3.  Ekorre (natur)   3.  Pärlor (glamour) 
4.  F1-bil (sport)   4.  Pirat (kultur) 
 
 
Utprovning 3 Nålmakarens förskola, Eskilstuna, 2007-04-27. 
 
Flicka 5 år   Flicka 5 år 
1.  Fiskar (natur)   1.  Stjärna (glamour) 
2.  Pärlor (glamour)   2.  Blommor (natur) 
3.  Ekorre (natur)   3.  Pirat (kultur) 
4.  Stjärna (glamour)   4.  Pärlor (glamour) 
 
Flicka 5 år   Pojke 4 år 
1.  Pärlor (glamour)   1.  F1-bil (sport) 
2.  Djungel (natur)   2.  Pirat (kultur) 
3.  Discokulor (glamour)  3.  Djungel (natur) 
4.  Fiskar (natur)   4.  Ekorre (natur) 
 
Flicka 5 år 
1.  Palett (kultur) 
2.  Fiskar (natur) 
3.  Djungel (natur) 
4.  Blommor (natur) 
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Bilaga 5 
 
 
Utprovning 4 S:t Petersburg, Ryssland, 2007-05-3,4. 

 
 

Pojke 3 år   Pojke 10 år 
1.  F1-bil (sport)   1.  Blommor (natur) 
2.  Djungel (natur)   2.  Ekorre (natur) 
3.  Gitarr (kultur)   3.  Fiskar (natur) 
4.  Fotboll (sport)   4.  Pärlor (glamour) 

 
 

Flicka 4 år   Flicka 12 år 
1.  Kuddar (glamour)   1.  Fiskar (natur) 
2.  Djungel (natur)   2.  Blommor (natur) 
3.  Discokulor (glamour)  3.  Discokulor (glamour) 
4.  Kanot (kultur)   4.  Pärlor (glamour) 

 
 

Pojke 6 år   Flicka 13 år 
1.  F1-bil (sport)   1.  Blommor (natur) 
2.  Fiskar (natur)   2.  Fiskar (natur) 
3.  Gitarr (kultur)   3.  Pärlor (glamour) 
4.  Djungel (natur)   4.  Stjärnor (glamour) 

 
 

Pojke 5 år   Flicka 14 år 
1.  Fiskar (natur)   1.  Ekorre (natur) 
2.  Gitarr (kultur)   2.  Blommor (natur) 
3.  Ekorre (natur)   3.  Kuddar (glamour) 
4.  Djungel (natur)   4.  Discokulor (glamour) 

 
 

Pojke 8 år   Flicka 14 år 
1.  Slalom (sport)   1.  Blommor (natur) 
2.  F1-bil (sport)   2.  Fiskar (natur) 
3.  Pirat (kultur)   3.  Discokulor (glamour) 
4.  Fotboll (sport)   4.  Ekorre (natur) 
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Bilaga 6 

Översikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Himmelstema. 

Korridor totalt 26,57 kvm. 

Utprovningsrum, 17,28 kvm. 

-------
------ 

-------
------ 

Kultur- och 
glamourrummet 

-------
------ 

Rymdrummet 

 

-------
------ 

Väntrum/Upplevelserum 

24,68 kvm. 

-------
------ 

Utställning, 41,52 kvm. 

, 

-------
------ Reception -------
------ 

Entré 

 

30,63 kvm 

Stadsrummet 

-------
------ 

SKALA: 1:200 

 

-------
------ 

De mörkt grå markerade delarna  

har ej ingått i vårt utformningsförslag. 
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Bilaga 7 

Reception  
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Bilaga 8 

Reception 
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Bilaga 9 

Utställning 
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Bilaga 10 

Utställning, datahörna 
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Bilaga 11 

Väntrum/Upplevelserum 
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Bilaga 12 

Väntrum/Upplevelserum 
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Bilaga 13 

Rymdrummet 
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Bilaga 14 

Rymdrummet 
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Bilaga 15 

Kultur- och glamourrummet 
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Bilaga 16 

Kultur- och glamourrummet 
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Bilaga 17 

Stadsrummet 
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Bilaga 18 

 

Himmelstema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 18 

Himmelstema 
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Bilaga 19 

Utprovningsrum 
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Bilaga 20 
 
Färgkodning för lokalens olika rum 

 
 
Reception   

 
 Receptionsdisken: NCS S 1040-G40Y 
 Väggfärg: (Tonad vit) NCS S 0502-Y 
 Lister och dörrfoder: NCS S 1040-G40Y 
 Gardiner: Ljungbergs Textiltryck i Floda. Kollektion: BLIND 

Väggfärg toalett: (Tonad vit) NCS S 0502-Y 
 
 

Utställning 

 
 Väggfärg: (Tonad vit) NCS S 0502-Y 
 Väggpanel (trä): ett mörkare träslag 
 Lister och dörrfoder: NCS S 8010-Y50R 
 
 Draperi: Ljungbergs Textiltryck i Floda. Kollektion: BLIND 
 Golvmatta (gallon): NCS S 7000-N 
 Golvkuddar (gallon): NCS S 1060-Y80R 
 
 

Väntrum/Upplevelserum 

 
 Resonansplattor med matta (Grå): NCS S 5000-N  
 Väggfärg (Havsblå): NCS S 0540-B10G 
 Väggfärg (Himmelsblå): NCS S 0510-B 
 Lister och dörrfoder: NCS S 1555-B10G 
 
 

Rymden 

 

 Vägg- och takfärg: NCS S 5040-R80B 
 Lister och dörrfoder: NCS S 3050-R80B 
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Kultur/Glamour 

 
 Väggfärg (Magenta) NCS S 2060-R20B 
 Väggfärg (Tonad vit) NCS S 0502-Y 
 Väggfärg: Guld 
 Lister och dörrfoder: (Svart)NCS S 9000-N 
 

Stadsrummet 

 

 Lister och dörrfoder: (Svart) NCS S 9000-N 
  
 

Utprovningsrum/Korridor 

 

 Väggfärg: (Tonad vit) NCS S 0502-Y 
 Väggfärg: (Himmelsblå) NCS S 0510-B 
 Lister och dörrfoder: NCS S 1555-B10G 
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