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Förord  
Denna handledning har sin grund i två års arbete med tre barn med synnedsättning som ritat i HIPP – 

programmet. Programmet gör det möjligt att rita digitala bilder som kan kännas av taktilt med en 

ritrobot. Strecken i bilderna kan ges namn eller knytas till ljudfiler. Bilderna har även skrivits ut på 

svällpapper och fått samma funktion som seende barns teckningar då de illustrerar barnens texter, 

ingår i gemensamma klassbilder, delas ut till släktingar osv. 

Vi beskriver två olika metodiker för att rita i HIPP - programmet. Dels att barnet börjar rita och att 

pedagogen bredvid syntolkar fram vad strecken föreställer och dels att barnet ritar men har från 

början bestämt vad bilden ska föreställa. I det senare fallet föregås ritandet av en dialog där form, 

kännetecken, storlek osv. diskuteras med pedagogen.  

I handledningen finns många olika exempelbilder, allt från spontana skisser till avancerade tabeller. 

För att förstå arbetssättet och hur bilderna vuxit fram finns dialogen under ritandets gång ibland 

utskrivna. Du får även pedagogiska tips och längst bak finns en kortfattad manual till programmet. 

Barnens ritande har väckt många frågor hos oss och vi har sökt svar i aktuell forskning. I inledningen 

kan du ta del av denna. 

Författarna  

Ingegerd Fahlström arbetar som Specialpedagog på Got-IT resurscenter på Gotland och har sedan 

1989 arbetat med barn med funktionsnedsättningar och datorer. Ingegerd har även varit ordförande 

för Sveriges Datateksförening och där arbetat för att barn med synnedsättning skall kunna leka vid 

datorn på liknande sätt som seende barn.  

Karolina Björk arbetar i sin firma Anpassningsbyrån och har sedan år 2000 arbetat främst med 

läromedel till barn med synnedsättning. 

Tack 

Vi vill tacka våra underbara barn som deltagit i projektet och som inte bara gett oss alla fantastiska 

bilder utan också skratt, utmaningar, funderingar och bus! Tack till engagerade pedagoger på de 

skolor som vi besökt! Ni gör ett fantastiskt jobb! Tack till alla kloka projektdeltagare! Och inte minst, 

tack Kerstin Fellenius för din kunskap och ditt stöd vid sammanställningen av denna skrift!  

Visby hösten 2012
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Projektet 
Projektet HIPP, som står för "Haptik I Pedagogisk Praktik" har som mål att barn med synnedsättning 

ska kunna skapa eget digitalt bildmaterial, att underlätta för pedagoger att skapa tillgängligt 

bildmaterial samt att utveckla möjligheter till samarbete i skolan mellan seende barn och barn med 

synnedsättning. Med HIPP - programmet kan man rita digitala bilder och uppleva dem med känsel 

och hörsel. Programmet baseras på teknik som gör det möjligt att känna på reliefer, streck man ritar 

med en speciell ritrobot med en penna. Pennan ger motstånd med hjälp av motorer. Man kan med 

pennan följa ett streck/relief och även själv rita med den. Det är också möjligt att sätta talade 

förklaringar till strecken i bilderna eller spela upp ljudeffekter när de vidrörs. Man kan dessutom 

samarbeta på så sätt att en kamrat kan använda en vanlig datormus för att rita och peka med 

samtidigt som pennan används för att känna med.  

HIPP är ett projekt som följer upp arbete från det EU-finansierade projektet MICOLE. 

I HIPP projektet ingår: Certec (projektägare), Horisont, Region Gotland, Synskadades Riksförbud. 

Projektet som pågått från 2009-2012 har utvecklat ett ritprogram – HIPP -programmet. Under hela 

projekttiden medverkade barn och lärare på plats i skolorna med att utvärdera tekniken och använda 

den i undervisningen.  

 

Bilden till vänster visar HIPP - programmets funktion. När barnet känner med pennan på husets ena fönster på den taktila 

bilden, spelas talad information eller en ljudeffekt upp. Bilden till höger visar en kille som ritar med HIPP – programmet i 

skolan. 

http://micole.cs.uta.fi/
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Inledning 
Ett av våra barn fick frågan om han ville rita men svarade: ”Då måste jag tacka nej för jag kan inte rita 

för jag kan inte se”. Efter lite övertalning från oss och några försök i HIPP – programmet senare 

konstaterar han: ”Jag är världsbäst på att rita”. Den dagen ritade han 18 teckningar och vi 

konstaterade att ingen annan antagligen gjort fler teckningar på skolan idag. Viljan att rita har funnits 

sedan dess! Den här handledningen heter: ”Jag kan rita”, för det kan alla!  

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga 

rättigheter för barn. Den tar upp att ”Varje barn ha rätt till utbildning …” och ”Undervisningen ska 

syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter …” Det innebär att om man inte kan se att rita med 

papper och krita har man rätt att utifrån sina möjligheter få rita på ett annat sätt.  I Sverige finns 

skollagen som tar upp att vi ska ha en Läroplan där mål och riktlinjer för utbildningen beskrivs (§11 

Skollagen). I läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (SKOLFS 2010:37) finns 

följande att läsa om bild:  

”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi 

omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och 

känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att 

kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av 

bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.”  

Vi kommer i denna skrift koppla tillbaka till just dessa rader om bild. De tar upp varför det är viktigt 

att få uppleva bilder och att skapa själv. Med HIPP – programmet kan barn med synnedsättning 

uppleva bilder och rita teckningar själva. Vi tror att alla barn har en förmåga att rita och att vår 

uppgift som pedagoger är att hitta och låta barnet få uppleva sin potential.  

 

Bilden visarr Ingegerd Fahlström och en glad tjej som ritar i HIPP – programmet. 

Vår pedagogik är inspirerad av John Dewey (1859-1952) som var filosof, pedagog och psykolog. Han 

myntade begreppet ”Learning by doing”. Han menade att barn lär genom att göra saker, vara aktiva, 

kommunicera, skapa, konstruera, utforska, experimentera och gestalta konstnärligt. Lusten och 

intresset att lära finns hos barnet och drivkraften ligger i att ”kunna göra själv”. D.v.s. får jag göra så 

kan jag! Vi har uppmuntrat barnen att själva hantera HIPP – programmet utifrån sina förutsättningar 

och de har verkligen experimenterat och utforskat programmets alla funktioner och skapat 

fantastiska bilder.   
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Denna handledning har sin grund i två års arbete med HIPP - programmet och tre barn med 

synnedsättning som under projektet går i förskoleklass, årskurs 1-2 i grundskolan och årskurs 4. Vi 

har utgått ifrån barnens intresseområde och bilderna i handledningen är ritade av dem om inte annat 

anges. De refereras till som ”barnen” i texten. 

HIPP- programmet och ritroboten ger barn med synnedsättning ett taktilt och auditivt papper och 

penna att rita med (till strecken i bilden kan ljudfiler läggas eller text som talsyntesen läser upp). 

Glädjen att rita är densamma som för seende barn: de klottrar, drar streck och spiraler såsom seende 

barn gör sina första teckningar. Barnen med synnedsättning har inte samma erfarenhet av bild och 

det är inte aktuellt att rita avancerat eller ”fint” utan däremot att rita teckningar som är 

betydelsefulla för barnet. Bilderna kan illustrera eller informera. Barnet kan t.ex. rita en grill till 

veckodagboken i skolan. Pedagogen kan rita en enkel skiss av skolgården för att lättare kunna 

förklara var de nya gungorna är eller rita symbolen för strålning för ett äldre barn!  

Att rita ett objekt kräver att man vet hur föremålet är beskaffat. Det går inte att rita en cykel utan att 

ha erfarenhet av en cykel, att förstå hur den ser ut. Är hjul rektanglar eller cirklar? Genom att rita 

olika saker i sin omgivning lär och upplever barnen inte bara hur saker och ting ser ut utan också hur 

de fungerar. Kan hjulen rulla om de är rektanglar? Pedagogen får i sin tur i dialogen lära sig hur 

barnet tänker och funderar på omvärlden, vad han/hon har erfarenhet av och vad som är okänt. 

Vi har i vårt arbete noterat att ju mer aktivt barnet är, ju mer de kan kontrollera ritrobot, 

tangentbord och HIPP - programmet desto roligare är det att skapa teckningar.  Vår erfarenhet visar 

att barn med synnedsättning utvecklar sitt ritande och upplever samma kreativitet som seende barn! 

Tänk dig det lilla barnets stora produktion av teckningar med streck som för barnet representerar 

olika saker, det är samma glädje över en hög teckningar som barnen med synnedsättning upplever då 

de ritat.  
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Att dela fokus  

 

Bilden visar en glad kille och Karolina Björk som diksuterar vad som ska ritas i HIPP - programmet. 

Det blinda barnet bygger upp mentala bilder med hjälp av andra sinnesintryck än synen. Det kan 

ibland vara svårt för den seende att ha samma referensramar och gemensamt fokus med ett barn 

med synnedsättning (Dominković, Erikssson och Fellenius, 2006 ). I ritandet får man tillsammans, 

barn och pedagog, lösa de olika rittekniska problemen man stöter på. Gemensamt fokus och 

förståelse är avgörande. Om pedagogen tolkar streck som barnet ritat som t ex en drake (en drake 

för glidflygning) men barnet vet att det är en drake (en sagofigur) så framgår det snart att de inte har 

ett delat fokus för att lösa problemet med hur man ritar drakar. Förslagen från pedagog och barn går 

inte ihop! Stunden då man har gemensamt fokus dvs. båda vet vilken sorts drake som ritas, benämns 

i litteraturen som intersubjektivitet (Dominković et al., 2006 ). 

Dominković et al. skriver att dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid mellan elev och 

pedagog är komponenter som leder till ett gott samspel som i sin tur leder till intressanta dialoger 

vilka utökar den kommunikativa förmågan och därmed även språket. Forskning visar att den vuxne i 

samspel med blinda barn förstärker och begränsar beskrivningar av omgivningen till vad som finns 

här och nu. Dominković et al. (2006) refererar forskning som visar att grundläggande begrepp såsom 

likheter och olikheter mellan objekt, djur, människor, platser eller händelser inte diskuteras eller 

beskrivs i samma utsträckning för blinda barn som för seende barn.   

När barnet ritar med HIPP – programmet väljer de vad de vill utforska själva. Pedagogen syntolkar 

och förklarar utifrån vad barnet själv har valt. Teckningarna föreställer oftast objekt som finns i deras 

vardag eller saker som de funderar på. Det kan vara sprutor som ska tas, fläckarna på solen, 

simbassänger, jättar, slangar i trädgården eller tunnan som löven bränns i hos mormor.  
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Multimodala illustrationer 

Syncentret Refsnaes i Danmark har jämfört visuella illustrationer (vanliga bilder) och taktila 

illustrationer (t.ex. svällpapper och ritmuffs bilder) i en tabell. I uppställningen nedan finns deras 

tabell översatt till svenska. Den jämförs i den tredje kolumnen med bilder som ritats i HIPP - 

programmet vilka är multimodala illustrationer då taktil bild kombineras med ljud och haptik.  

Visuella illustrationer Taktila illustrationer Multimodala illustrationer 
(HIPP) 

Upplevs på avstånd Upplevs vid kontakt Upplevs vid kontakt haptiskt i 
hand och arm och auditivt via 
hörseln. 

Upplevs intuitivt och snabbt Upplevs vid noggrann 
undersökning 

Upplevs snabbt (auditivt) och 
vid noggrann undersökning 
haptiskt 

Upplevs 3-dimensionellt Upplevs 2-dimensionellt Upplevs 2-dimensionellt och 
auditivt 

Upplevs i färger Upplevs i textur Upplevs i textur, auditivt och 
haptiskt 

Starka symboler upplevs 
spontant (t.ex. smileys, 
hakkors). 

Symboler måste läsas från gång 
till gång, man kan inte förvänta 
sig att de är kända i förhand 

Symbolen upplevs spontant då 
ljud finns kopplat till dem.  

Symboler är i stor utsträckning 
”standardiserade” dvs. kända 
av alla. 

Symboler ”uppfinns” för 
tillfället och skall därför läras 
från situation till situation. 

Barnet lär sig teckna enkla 
symboler som de kan använda 
på alla sina teckningar (t.ex. att 
berg kan ritas som en triangel 
med spetsen uppåt). 

Upplevs i extrem hög 
upplösning 

Upplevs i extremt låg 
upplösning. 

Upplevs i extremt låg 
upplösning med auditivt stöd 

Kan innehålla en stor mängd 
data 

Kan bara innehålla begränsad 
data. 

Kan innehålla stor mängd 
auditiv data  

Kan innehålla en stor mängd 
detaljer 

Kan bara innehålla få detaljer Kan innehålla få taktila detaljer 
men många auditivt 
beskrivande detaljer. 

 

Skillnaden i upplevelsen av den multimodala illustrationen jämfört med den enbart taktila är auditiv 

och haptisk. I HIPP – programmet upplevs bilden haptiskt genom rörelsen i hand och arm och auditivt 

genom ljudet som kan kopplas till bilden. Ljudet gör att bilden kan tolkas och uppfattas snabbare. 

Ljudet till strecken kan skrivas in via tangentbordet eller genom att man lägger in ljudfiler man har i 

datorn.  På svällpappersbilder finns ibland förklarande punktskriftstext i bilden som både tar plats 

och gör bilden omständligare att känna av. När ritpennan förs över strecket upplevs det taktilt i 

handen och samtidigt ”säger” strecket den information som finns inlagd. Barnet kan navigera i bilden 

taktilt och auditivt. Mer information än det som läses upp när strecket berörs kan skrivas i textrutor 

som är kopplade till strecken. Detta möjliggör att lägga in en stor mängd data, mer information än 

vad de visuella illustrationerna kan ge. Kanske är extra information nödvändigt för barnen med 

synnedsättning som inte har någon bilderfarenhet! 

Bilderna i HIPP - programmet är enkla att producera för barnet jämfört med taktila illustrationer som 

görs på t.ex. ritmuff (se ordlistan för förklaring). Ritpennan är enkel att rita med, strecken kan 
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modifieras i tjocklek, storlek, suddas, flyttas osv. med hjälp av kommandon på tangentbordet. Ljudet 

bidrar till att barnet vet vilka streck som är vilka, ”Cirkeln jag ritar är mitt huvud och cirkeln där 

bredvid är en boll”. Barnet skapar sina egna bilder som de har makt att utforma själva. 

Ritutveckling 

Ritutvecklingen för barn innebär att ju mer barnen får rita desto mer avancerade blir bilderna från 

första bildernas punkter till att det blir streck osv. Barn med synnedsättning skiljer sig inte från barn 

med syn när det gäller ritutveckling enligt Eriksson (1997) vilket stämmer med barnen i HIPP - 

projektet. Hon påpekar vidare, vilket också stämmer med barnen som ritat i projektet, att starten för 

att rita är senare för blinda barn än för seende barn. Detta betyder att ett blint barn som börjar rita 

som sjuåring befinner sig på samma nivå som ett seende barn vid två års ålder. Däremot går 

utvecklingen betydligt snabbare för dem som går igenom de olika stadierna vid en högre ålder. 

Ritresultaten hos seende barn sker i denna ordning: punktklotter, bågklotter, cirkelklotter, 

horisontella och vertikala streck, ringar och prickar, kopiera ett kors, kopiera en cirkel, huvudfoting, 

kopiera fyrkant, färglägg cirkel, siffra - bokstav, hus – gubbe – bil, kopiera trekant, romb (Lantz och 

Melén, 1980). 

 

 

Bilden visar Finmotorisk utvecklingsstatus 1-7 år. 

Observera att med ritroboten är det svårt att göra punkter så de första teckningarna blir streck 

såsom bågklotter. Ritning med roboten innebär att barnen får hjälp av programmet med att fylla 

former och att rita fina cirklar och kvadrater. Ibland väljer barnen att rita dessa figurer på fri hand 

eftersom de tycker att det blir bättre!  

Kennedy (1993) skriver att den primära anledningen till att vilja rita för alla, både seende och 

personer med synnedsättning är inte att linjerna ska vara avbildningar av objekten utan att de kan 

representera något. Seende förskolebarn gör linjer som de kallar för bilar, hammare osv. utan att 

formerna liknar objekten. Viljan att låta ett streck representera något kommer före förmågan att rita 

även hos blinda barn. Viljan att rita är avgörande eftersom det innebär att oavsett ritmetod kommer 

varje utvecklingssteg att övervinnas! 
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Form, 2D och 3D  

Att komponera en bild innebär att man måste fundera över vilka former som ska ritas för att det ska 

föreställa det som önskas. Eller tvärtom - Vad gör de här strecken till en boll, gubbe eller något 

annat? Vad utmärker objektet och vad väljer jag att rita?  

- Barnet som vill rita en skål behöver kunna svara på frågorna: ”Hur såg skålen ut som du hade hos 

mormor? Var den som ett halvt klot eller hade den en annan form?”  

- Barnet och pedagogen bestämmer tillsammans om avbildningen är uppifrån eller från sidan 

beroende på vad som är enklast och mest intressant för barnet. I en bild på bowlingkäglor kanske 

formen på käglan är viktigast (se bilden till vänster) och då blir teckningen från sidan. Är det istället 

uppställningen av käglorna på banan som är viktig så ritas de uppifrån. Varje kägla blir då en cirkel i 

en triangel (se bild till höger).  Denna bild kan barnet använda när han spelar bowling och vill veta 

vilka käglor som finns kvar att slå ner.   

     

Bilden till vänster visar en bowlingkägla sedd från sidan. Bilden till höger visar bowlingkäglor uppifrån uppställda på 

bowlingbanan.  

- Barnet som vill rita klasskompisen behöver bestämma vilka kännetecken som han/hon vill rita, ex. 

”Lisa har stort krulligt hår så jag ritar ett huvud som en cirkel med spiraler som är det lockiga håret.”  

- Barnet som ritar fritt kan få återkoppling från pedagogen: ”Jag ser att du ritat en gran här för 

strecken går som granens grenar …”  

Kennedy (1993) skriver att objektens form som läses av taktilt är i princip detsamma som formen 

som synen upplever. I sista exemplet ovan guidas barnets fingrar på en svällpappersbild som skrivits 

ut från HIPP - programmet så att hon får känna på formen av granen som hon har ritat.  

När barnet ritar uppkommer intressanta problem: ”Jag vill rita en boll och vilken form ska jag rita då? 

Hur ritar jag bollen platt?” Barnet lär sig inte bara att ett klot i 3D kan vara en cirkel i 2D utan även att 

samma 2D form kan vara en tallrik, jorden, solen, ett huvud eller en boll beroende på vad man vill att 

cirkeln ska vara. Det är barnet som bestämmer vad just den cirkeln föreställer och de får upptäcka att 

seende barn gör på precis samma vis, de måste också berätta vad de har ritat: ”Titta jag har ritat en 

boll eller titta jag har ritat jorden i genomskärning” för till synes samma slags bild. Det är 

representationen av strecken som betyder något för barnet, inte själva avbildningen.  
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Två sätt att rita  

Barnet ska inte i första hand rita för att avbilda omvärlden som vi seende uppfattar den utan som de 

själva uppfattar den. Eriksson (1997) påpekar att det finns olika sätt att avbilda ett föremål och 

framför allt kan man avbilda det från olika håll. För vissa barn är det naturligt att avbilda en mugg 

som en cirkulär form sedd uppifrån och för andra att avbilda den rakt framifrån.  

Med HIPP - programmet har barnen ritat på två olika sätt.  

- Dels teckningar då barnet bara börjar rita och pedagogen beskriver vad som växer fram på skärmen. 

Barnet kan då välja att hålla med pedagogen eller tycka att det ska vara något annat. Tolkningen av 

barnets ritande har vi valt att kalla syntolkning. Läs mer under rubriken ” Börja rita och se vad det blir 

– Metodik 1”.  

- Dels teckningar där barnet bestämt vad som ska ritas. Då föregås ritandet av en diskussion mellan 

barn och pedagog om objektets form, kännetecken, storlek och om figuren ska avbildas uppifrån eller 

från sidan. Pedagogen stöttar under ritandet med information om streckens utseende och var de är 

på pappret, ex: ”Nu har du gjort en fin oval som kan vara hundens kropp”, ”Gå lite till höger med 

pennan så kommer benen att hänga ihop med kroppen till hunden”. Läs mer om detta under 

rubriken: Barnet har bestämt i förväg vad teckningen ska föreställa – Metodik 2. 

Syntolkningen anger för barnet vad strecken föreställer, det är en verbal tolkning av vad barnet 

skapar. Ritandet blir ett samspel mellan barn och pedagog där barnet ger pedagogen tilliten att se 

vad som växer fram på teckningen. Junefelt (1997) skriver att: ”Det blinda barnet är i högre grad än 

det seende beroende av en sensitiv vuxen, som kan uppmärksamma och tolka barnets kroppsspråk, 

intentioner, vokala uttryck och verbala yttranden, en vuxen som även kan sätta in ett till synes apart 

yttrande i en för barnet meningsfull kontext och skapa, om än temporärt, en för båda gemensam 

värld” Junefelt (s. 223). 

Genom att barnet ritar och pedagogen syntolkar skapas ett gemensamt fokus där barnet och 

pedagogen tillsammans skapar en bild inte bara på ritpappret utan av världen runt omkring dem. 

Pedagogen förklarar varför just de strecken barnet ritat bildar ett hus och barnet förklarar vidare för 

pedagogen att det är t.ex. ett samhälle och att han/hon ska rita fler hus!  
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Komma igång  
Ni behöver: dator med talsyntes, ritrobot (Phantom OMNI), svällpapper, svällapparat, 

svartskriftsskrivare och HIPP – programmet.  

Förklara för barnet hur HIPP - programmet och ritroboten fungerar och ser ut. Låt barnen känna på 

roboten, ta tid till att göra detta flera gånger. Vår förklaring för barnen har varit följande: 

Roboten har ett runt huvud med en arm. På armen finns en armbåge och på underarmen finns en 

hand med en penna. Under huvudet finns robotens kropp. I kroppen finns ett hål där pennan kan vara 

när man inte ritar. Längst bak finns två sladdar, en för elektricitet som ska ge energi och en till datorn 

så att datorn kan hjälpa till att skriva ut och prata. Sätter  du pennan mot ritritpappret så känns ett 

motstånd. Ritpappret går bara att ta på med pennan. Trycker du på knappen och rör på pennan så 

blir strecket en ”teckning” som du kan känna på med pennan och på datorns skärm kan seende titta 

på bilden som du ritar. Datorn hjälper till att skriva ut och att läsa upp det som man skriver in till 

teckningen.  

Låt barnet hålla i pennan och ställ in vinkeln på ritpappret på det sätt som han/hon tycker är bäst. Är 

det svårt att hålla i pennan så stötta så att den kommer mot ritpappret men låt barnet föra pennan 

själv, se exempel nedan. När barnet ritar ska knappen närmast spetsen på pennan tryckas in. För att 

känna av en teckning släpps knappen. 

 

Foto som visar ett barn som ritar i HIPP – programmet där handen stöttas. 
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Första bilderna  

Skapa förståelse för hur ritpappret fungerar. När man sätter pennan mot ritpappret så upplevs ett 

motstånd. Låt barnet utforska motståndet och storleken på ritpappret. Barnet kan rita uppåt, nedåt, 

till höger och till vänster. När han/hon kommer utanför ritpappret med pennan så känns det som 

man ”ramlar av”. Skriv ut bilden på svällpapper och sväll den så att barnet även får uppleva 

teckningen taktilt.  

 

På bilden har ett barn ritat och utforskat storleken på ritpappret.   

Pedagogen kan börja på en teckning som barnet sedan kan fortsätta att rita på. Rita en teckning med 

namngivna streck så att barnet förstår vilka möjligheter programmet har. Barnet kan sedan 

komplettera med fler streck i bilden och lägga in text som talsyntesen läser eller ljud som spelas upp. 

På bilden nedan har pedagogen ritat ett hus med några fönster, dörr, tak och skorsten. Alla olika 

streck har namngivits så att talsyntesen läser upp vad man hamnar på i bilden, strecket som känns av 

är gulmarkerat. Barnet har undersökt bilden och sedan fortsatt att jobba med den. Hon har 

tillsammans med syskon ritat fler fönster och ändrat namnen på alla fönstren så att olika personer 

kan bo där, ritat rök ur skorstenen, sol och moln och en snigel som nynnar (ljudfil är inlagd).   

 

Hus med några fönster, dörr, tak, skorsten.  
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Ljud 

Strecken barnet eller pedagogen ritar får namnet ”namnlös” och ett nummer av programmet. För att 

kunna navigera i bilden och hålla isär de olika strecken namnger du dem genom att skriva in namn 

med tangentbordet. Texten till strecket läses upp av talsyntesen då du för pennan över det. Om 

stunden medger bör du namnge strecken direkt efter att de är ritade. Man kan också lägga in ljudfiler 

som aktiveras då du för pennan över ett streck. Vill barnet lägga in en längre text finns det möjlighet 

till det. Denna text läses inte upp då man för pennan över strecket utan man måste gå till 

beskrivningsrutan. (Se Kortkommandolista under egenskaper för objekt.)    

På bilden som följer finns sex horisontella streck. Varje streck har ljudfiler inlagda med olika 

musikinstrument som spelar några toner. Bilden är gjord som introduktionsbild till ritroboten till ett 

barn som tycker om ljud! Den gula färgen på översta strecket visar att det är aktivt, det pennan rört 

vid sist. 

 

På bilden finns sex streck med ljudfiler. 

Syntolkning  

Ställ inga krav på avbildning, låt barnet ”bara rita på”. Eventuellt har barnet en föreställning om att 

han/hon inte kan rita och därför inte vågar. Hjälp barnet att trycka ritpennan mot det virtuella 

ritpappret och låt barnet rita samtidigt som du syntolkar dvs. berättar var på pappret han/hon ritar 

och vad strecken kan tänkas föreställa. På så vis blir det roligt utan krav och barnet får lyckas med att 

rita!  När du ger barnet syntolkning för var i teckningen han/hon är ange korrekta begrepp, t.ex. 

fortsätt lite mer till höger, mittemellan dina cirklar. Detta ger barnet en ökad trygghet i begreppen 

även då han/hon inte ritar. På en karta kan väderstrecken, norr, söder, väster och öster användas.  

Hjälp barnet och ta steget att klottra och producera streck, bågar, prickar osv. Det är inte en seende 

persons teckning utan den som ritar som ska ha behållning av att kunna skapa något eget. ”Det är ju 

bara streck!” sa en av våra elever då hon ritat med HIPP – programmet. Javisst, en teckning består av 

streck. Det är upp till pedagogen och barnet att tillsammans bestämma vad strecken blir till! Jämför 

med små barns teckningar med prickar och streck! Låt strecken representera olika objekt så som små 

barn gör.  Skriv in text så att talsyntesen läser upp vad strecken föreställer, kanske blir det en saga!  



Jag kan rita! Copyright Ingegerd Fahlström och Karolina Björk, HIPP – projektet 2012 
 

15 
 

Magiska fingrar  

Låt barnet ha ”magiska fingrar” och sköta datorns tangentbord själv i arbetet med ritroboten. Att 

både styra HIPP – programmet och ritroboten gör barnet mer aktivt och självständigt. Om barnet inte 

använder tangentbordet själv i det vanliga skolarbetet, introducera då succesivt tangentbordet. Be 

att få låna barnets magiska fingrar och hjälp dem att trycka på tangentbordet. De olika 

tangenttryckningarna har olika ljud vilket gör det roligt att tex sudda då ljudet ”slurpar” upp strecket. 

Var lyhörd för vad barnet tycker är roligt att kunna göra med HIPP - programmet. Observera att 

strecket måste vara ”aktivt” dvs. gulmarkerat för att kunna redigeras. I listan nedan ser du i vilken 

ordning vi introducerade tangentbordet. 

- delete – suddar strecket 

- ctrl + P – skriv ut 

- 7 – konverterar strecket till cirkel 

- 6 – konverterar strecket till rektangel 

- ctrl + S – sparar bilden 

- S  – gör ritade strecket mindre  

- L  – gör ritade strecket större 

- [F2] – öppnar ruta för att skriva in namn + tab för att ta sig runt i rutan 

- ctrl + N – öppnar ett nytt papper 

- 9 – konverterar strecket till horisontell linje 

- 0 – konverterar strecket till vertikal linje 

-  

- Bilden visar en kille som ritar i HIPP – programmet med ritroboten. 
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Metodik för HIPP - programmet 

Börja rita och se vad det blir - Metodik 1 

Syntolkning under ritandets gång med roboten är viktigt. Ge barnet förslag på vad linjerna kan vara. 

Fantisera fritt utifrån barnets sfär! Ritandet blir spännande och roligt när man tillsammans upptäcker 

vad som växer fram. Uppmuntra barnet att fortsätta göra cirklar som bildar en ros om du som 

pedagog ser en ros växa fram. Se ett fiskespö i bilden när det kommer ett ”bra streck”. Skapa en 

kravlös situation och barnet kommer att känna ett kreativt flöde och en stor glädje i att få producera 

egna teckningar.  

Här följer tre exempel på bilder kopplat till stadierna: cirkelklotter, horisontella och vertikala streck i 

ritutvecklingen. Lugna cirklar jämfört med snabba streck åt olika håll ger olika bilder. Cirklarna ger 

ofta mer organiska motiv, blommor, blad och vatten. Strecken blir i det här fallet en båt och det har 

varit roligt att rita mycket på samma ställe för att fylla ytan.  

Dialog – Jolle med segel 

Exemplet visar att barnet har lärt sig rita horisontella och vertikala streck. Bilden skickas som present 

till en nybliven pappa som är intresserad av båtar och fiske. Genom att skicka bilder kommunicerar 

barnet med bilder och uttrycker sig och använder bilder på samma sätt som seende barn i samhället. 

 

Bild på en jolle med segel.  

Under dialogen ritar barnet i HIPP - programmet. B står för barnet, P för pedagogen och P2 för den 

andra pedagogen i rummet. 

B: Nu kan jag rita till X. 

B börjar rita. 

P: Och nu blev det ett jättebra streck rakt upp och nu gick det rakt ner 

B (tappar ritpappret med pennan): Ne 

P: Och sen så gick du uppåt i mitten… och rakt ner. Vad är det här? Vänta STOPP lite. Är det X som står och 
fiskar? 

B: Kanske det. 

P och B skrattar. 

P: Nu fortsätter du och nu fick X väldigt stora fötter. 

P och B skrattar. 
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P: Nu är du utanför teckningen 

B hittar tillbaka med pennan. 

P: Vad tänkte du göra nu? Nu gick du nedåt och uppåt, och där är det ett spö till. Och så går du nedåt. 

B ritar mycket på samma ställe. 

P: Där blir det mycket streck nu. Oj oj oj oj oj. 

P: Vad säger du P2? Först var det X som fiskade men nu har B ritat mycket på samma ställe där. 

P: Där kom det ett långt streck och tillbaka och där var det långt ut och tillbaka. Det blev en båt om man vänder 
på det!  

B: Så 

P: En segelbåt. 

B: Då blir det ju perfekt då! 

P: Om vi ska känna lite. 

P och B känner tillsammans på teckningen med ritpennan. 

P: Här ritade du jättemycket (se skrovet på båten ovan), här är det jättemycket linjer och de går ju i en spets 
här också och om det här är båten och så om man går upp här (se seglen på båten ovan)… 

B: Mm 

P: … då är det nästan som segel. 

B: Jaa 

P: Det blir ju på andra hållet (teckningen ovan är vriden 90 grader) vi får lägga det ner, du vet man behöver ju 
inte ha ritpappret på samma ställe. 

P: Man kan ju ha en sån där liten … optimistjolle kan det vara en sån där liten segelbåt. Har du seglat? 

B: Joo, nja … alltså jag har gått i en segelbåt. 

P: Men du vet att det är sådana där höga master 

B: Jo, jag vet, jag vet faktiskt. 

P: Men jag tycker att det blev bra! 

B: Det tyckte jag med. 

B: Då trycker jag ctrl S. 

P: Ja. Vad ska den heta? 

B: Optimistjolle. 
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Dialog – Ros 

Exemplet visar att barnet går vidare i ritutvecklingen och i sin förmåga att kunna skapa bilder. Från 

att göra raka streck bildar han en ros genom att rita cirklar såsom en spiral. Ritandet ger en 

känslomässig upplevelse då han verkligen tycker att bilden är fin med kommentarer såsom ”Åh det 

blir fint.” Han njuter av att vara kreativ! 

 

Bilden visar en ros med skaft och blad. 

Under dialogen ritar barnet i HIPP - programmet. B står för barnet och P för pedagogen. 

B trycker ctrl N och börjar rita. 

P: Ett rakt streck rakt över ritpappret uppifrån och ner (barnet ritar tillbaka upp i samma streck) och nu så delar 
sig det. Ohh nu har det blivit en blomma ser jag! 

B: Joo, den är fin. 

P: Ja, den är fin. Åh nu kommer det ett litet löv på blomman. Åh där blir det ett blad till!  

B: Åh, det blir fint. 

P: Snyggt! Åh här är ett blad till! 

B: Fniss 

P: Å nu ser det nästan ut som en ros, vad tänker du på? Är det någon som du vill ge en ros? 

B: Ja ... 

P: … till mamma? 

B ritar i cirklar så att blomman bildas. 

P: Snyggt! Du har gjort den uppochner, det gör inget! Rosen är där nere. 

B: Så! 

P: Det var jättefint B, En ros med blad och stjälk. 

B: Ctrl S!  (B trycker kommandot) 

P: Japp 

B: Den får heta fin. 

P skriver in så att bilden sparas med dokumentnamnet fin. 

P: Det var den verkligen! 

B trycker ctrl P och skriver ut bilden. 
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Dialog - Svärdfisk 

Exemplet visar att ett delat fokus byggs upp. Pedagogen tolkar en form till en delfin som sedan 

barnet säger är en spjutfisk. De är båda i samma mentala värld. Barnet funderar sedan vidare på 

ordet spjutfisk och blir lite osäker. De kommer tillsammans fram till att det är en svärdfisk men han 

är lite osäker på hur de ser ut. Pedagogen förklarar och han får svar på sina frågor och utvecklar både 

sitt språk och kunskap om världen.    

 

Bild på en svärdfisk som dyker upp i skummande vatten. 

Under dialogen ritar barnet i HIPP - programmet. B står för barnet, X för assistenten, P för pedagogen 

och P2 för den andra pedagogen i rummet. 

B: Då ska jag bara rita… ok nu trycker jag på den (knappen på pennan). 

P: Jajamen … nu ritar du en liten liten prick, oj nu kommer … 

B: Men jag är inte på papperet… 

P: Jo. 

B: Jo, nu är jag 

P: Jo du har gjort en jättestor delfin som dyker upp ur vattnet, jag vet inte vad … 

B: Skratt 

P: … och nu gjorde du alldeles runt här… 

B: Ja, jag har gjort lite vatten. 

P: Är det lite vatten ja. 

B: Men, det håller vi ju på med i skolan 

P: Precis. 

B: Det kanske blir en bra teckning det här. 

P: Ja, då kan du göra lite mer vatten till vänster. Om du fortsätter att göra sådana där fina …  

B ritar fler cirklar. 

B: Ok vänster. 

P: Jajemen, så gör du sådana där fina cirklar här också så kommer …  

B: … väldigt mycket vatten. 

P: … väldigt mycket vatten. Det blir jättebra. 

B: Väldigt mycket cirklar. 
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P: Ja väldigt mycket cirklar som du gör nu, du gör ju runt runt runt … Nu är det bra tror jag B. 

B: Så! 

P: Hå hå!!! Det blev ju jättebra. Nu så kan vi känna så kan jag visa vad jag menade men den där delfinen. 

P och B känner tillsammans på teckningen. 

P: Här nere är alla de där cirklarna … 

B: Mm 

P: … här är vattnet, och ur det här vattenskummet så kommer det någonting som ett spjut rakt upp här är det 
en fisk som får världens fart! 

B: Ja det är en spjutfisk! 

P: En spjutfisk kan det vara för här … 

B: Men jag har aldrig hört talas om någon ... 

P: Det finns ju en som heter svärdfisk 

B: Aha då är det ju nästan lika dant som ett spjut … Jag fattar inte varför de heter svärdfisk. 

P: Jo, det vet jag, för det ser ut som en vanlig fisk och sen vid nosen eller munnen så är det som en lång pinne 
ut som ett svärd. 

B: Men det är inte vasst? 

P: Jag, vet inte jag vet inte om de har det att jaga med … 

B: Men jag tror inte att de är så stora. 

P: Jag måste tänka … de kan bli stora det finns olika sorter. 

P2: De kan väga över 100 kg … 
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Snabba skisser 

Låt barnet rita ett snabbt penndrag som du sedan syntolkar. Uppmana barnet att gärna göra en båge 

eller cirkel så att det blir en form. Exemplet nedan på fjärilen är ritad med ett enda penndrag som 

sedan fyllts med ett kommando i programmet. I exemplet med draken har draken gjorts först som ett 

enda penndrag och sedan kompletterats med snöre och barnet som håller i snöret.  

Dialog – Fjäril  

Exemplet visar att barnet får en estetisk upplevelse genom syntolkningen och återkopplingen från 

pedagogen. Barnet får även förklarat att vingarna är i olika vinklar och det är därför de är olika stora 

på bilden. 

 

Bild på en fjäril. 

Under dialogen ritar barnet i HIPP - programmet. B står för barnet, X för assistenten, P för 

pedagogen. 

B: Jag tror jag hinner rita … 

P: Men du, ta ctrl N då, vi gör en snabbis, en sån där snabb skiss som bara konstnärer gör så får vi se vad det 
blir.  

B ritar ett streck. 

P: Nämen stopp stopp stopp! Vänta här nu! Det är ju, det här är ju en fjäril! Om du fyller den B så är det första 
vårens fjäril, tryck f. 

B: Var är f då? 

P: F har ju en sån där liten prick på sig (på tangentbordet finns ett litet upphöjt streck). 

B: Just det (trycker f). 

P: Åhhh, det var nästan världsklass! Vi får skriva ut den fort!  

B trycker ctrl P 

P: Den blev jättefin! Då är det en fjäril och den har vinklat vingarna så att den främre ser man perfekt mot oss 
och så har den andra bakom. Nee, den är jättefin! Tryck ctrl N så ser vi om du är Picasso idag! 

B trycker ctrl N (för att rita en till bild. 
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Dialog – Drake 

Exemplet visar att barn och pedagog till en början inte har gemensamt fokus och att det krävs att 

man har samma mentala bild för att rita. I det här fallet tycker barnet att det räcker med ett kort 

snöre som ett koppel till sagodraken men pedagogen tänker på en flygande pappersdrake som 

behöver ett långt snöre. Till slut är de överens om att det är en pappersdrake. 

Barnet visar att han kan representera sig själv som bara en form (cirkeln nere i vänstra hörnet). Han 

har utvecklat sin bildskapande förmåga. 

 

Bild på en drake på himlen som hålls i av B med ett snöre.  

Under dialogen ritar barnet i HIPP - programmet. B står för barnet, X för assistenten, P för pedagogen 
och P2 för den andra pedagogen i rummet. 

P: Nu får vi se vad du överraskar mig med här nu då! 

B ritar ett snabbt streck med pennan. 

P: Oj, det här är en drake som flyger på himlen. 

B: Mhm. 

P: Men var är snöret? Snöret har försvunnit!  

B: Det måste jag rita. 

P: Ja, det måste du rita. 

B: Snöret, det ser ut … 

P: Det är bara som ett rakt streck 

B: Ok då ritar jag det. 

P: Men du måste fånga draken där … (B hittar snöret med ritroboten på bilden) där ja superbra! Och så drar du 
ett snöre ner till dig som håller i draken … det var ett väldigt kort snöre … 

B: … men drakar måste ju ha korta … 

P: Men jag menade en sån där drake som är på himlen … som man flyger drake 

B: Aha! Då måste de ju ha lite längre. 

P: För annars får du inte upp den där i luften. 

B Då måste de ha lite längre. 

P: Ja, du måste dra … 

B: Var är snöret? 
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P: … upp till vänster där (B fångar snöret med ritroboten), där har du snöret, du hittade superbra, dra det ner 
till botten av papperet, för där nere, bra, står B. Om du fyller draken, så ser man att det är en drake på himlen, 
hitta den första formen du gjorde … lite högre upp, där! Nu kan du fylla den! Oh en drake. 

P2: Då tycker jag att ni måste rita B också! 

P: Måste vi rita B också? För att han står nere på backen 

B: Mmm 

P: … där snöret är slut? 

P2: Jaa 

P: Ok, om du går lite vänster så hittar du snöret då får du rita… 

B: Ett huvud? 

P: Ja, gör det, det är smart (B ritar en cirkel). 
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Barnet har bestämt i förväg vad teckningen ska föreställa - Metodik 2 

I bilderna här under har ritningen föregåtts av en diskussion om hur man ritar det man vill rita. Hur 

ser formen ut och hur ritar man den? Kan någon av grundformerna användas? En boll ritas som en 

cirkel. Förklara att cirkeln representerar klotet och att den ritas så eftersom det inte går att rita i 3D. 

Visa gärna med konkret material. På bilderna har sköldpaddan och kompisen Ellas huvud och ögon 

ritats som cirklar på fri hand, det gör formerna lite mer levande. I bilden av planeten har barnet ritat 

en oval form på fri hand för att visa att det är ett gasmoln som brinner. Jämför det med Tellus och 

solens cirklar som har gjorts perfekt runda av ett kommando i HIPP – programmet.  

Cirkeln är en användbar form framför allt för att den på ett enkelt sätt kan representera barnet själv i 

bilderna. I bilden ”Äta popcorn i sängen” behövs bara en cirkel av huvudet för att visa att barnet 

ligger i sängen. Kroppen kan döljas med ett täcke. Det är lättare än att rita alla kroppsdelar! Notera 

armen som sticker rakt upp för att fånga popcorn ur skålen som står på täcket! 

         

Bilden till vänster visar en planet i genomskärning. Bilden i mitten visar solens yta. Bilden till höger visar Tellus med Mount 

Everest och Marianergraven. 

         

Bilden till vänster visar en kille som ligger i en säng och äter popcorn ur en skål. Bilden till höger visar ett porträtt av 

klasskompisen Ella. 

Lite mer avancerat är att kunna rita halvcirklar. Kroppen på sköldpaddan och skålen är halvcirklar då 

de avbildas från sidan. Hade bilden varit uppifrån hade samma figurer varit cirklar! Diskutera om 

teckningen ska ritas från sidan, uppifrån, i genomskärning eller ”på ytan”. I bilden av planeten ville 

barnet rita kärnan och i bilden av solen ville han rita elden på ytan. Frågan uppkom då hur andra barn 

skulle förstå att det var inuti planeten och utanpå solen. Svaret är ju att ofta måste man berätta vad 

bilder föreställer. Det är ingen skillnad om man ritar taktila teckningar eller teckningar med kritor. 

Detta kan ge barnet en fin förförståelse för att kunna tolka andras bilder, t.ex. en matematik-bild där 

volymen på ett klot ska räknas och klotet representeras av en cirkel. 



Jag kan rita! Copyright Ingegerd Fahlström och Karolina Björk, HIPP – projektet 2012 
 

25 
 

 

Bilden föreställer en sköldpadda från sidan. 

Hjälp barnet att navigera i bilden och ange korrekta lägesbegrepp så kommer barnet snart att kunna 

alla! Ex. ”För upp pennan mot kroppen på sköldpaddan och dra strecken för benen nedåt”.  

Vill barnet rita större föremål som det inte kan känna av hela formen på t.ex. ett berg, diskutera då 

hur berg ser ut och hur de brukar avbildas på kartor (som cirklar) eller som symboler (som en triangel 

med spetsen uppåt). Samma gäller när föremål är så små, eller av andra anledningar inte går att 

känna på, t.ex. insekter, eldslåga, solen eller atomer. På bilden Tellus har barnet valt att rita några 

kännetecken för jorden, Mount Everest och Marianergraven. Lösningen för att rita berget blev en 

vinkel med spetsen uppåt och Marianergraven liknades vid ett badkar där man ritar kanten som är 

överst. Att det räcker att rita några få kännetecken för att få en fin bild visar även bilden av kompisen 

Ella som kännetecknas av sitt fina krulliga hår ritat som en spiral. Kan barnet rita cirklar så är det inte 

ett så stort steg att kunna rita spiraler, det är ”bara” att fortsätta runt, runt med ritpennan. Samma 

spiral kan användas för att rita vatten eller moln.  

Har inte figuren som barnet vill rita en grundform så är en teknik att barnet och pedagogen 

tillsammans håller i ritpennan och ritar i luften några gånger innan barnet ritar i HIPP - programmet. I 

bilden som följer finns en mussla som ritats på detta vis. Efter utskrift och svällning har barnet 

färglagt med krita, bilden är monterad på en stor bild där alla klasskompisar gjort bilder med 

vattentema. 

 

Bilden visar en mussla och punktskriften under lyder: Dom är 12000 i en muselbank på en kvadratmeter. 
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Dialog – Kompisen Ella 

Exemplet visar att barnet får utveckla sin bildskapande förmåga och kunskap om ansiktets anatomi. 

Han får fundera över hur stora ögonen är i relation till huvudet. Hur sitter vänster öga i förhållande 

till höger öga? Håret, var ska det vara? Till slut är han nöjd med sin prestation, det ger 

självförtroende!  

 

Bilden visar ett porträtt av klasskompisen Ella. 

Under dialogen ritar barnet i HIPP - programmet. B står för barnet och P för pedagogen. 

B: Jag kanske kan rita min klasskompis  

P: Ok! 

B: Ella alltså, hon har lockigt hår … 

P: Åhhh snyggt! 

B: Sen vet inte jag riktigt vilken färg hon har på ögonen. 

P: Men det går inte att rita med färg i alla fal l … 

B: Nej det går inte men om jag skulle gissa så tror jag att hon har blå ögon. 

P: Jag är lite osäker på vem Ella är, ok 

B: Då ska vi se, hur gör man hennes huvud … det ser ut som en cirkel. 

P: Jajamen det är ju som ett klot huvudet också. 

B ritar en cirkel. 

P: Stopp, superbra B. Du kan trycka … så att det blir perfekt 

B: På en sjua va? 

P: Ja, du kommer ihåg bättre än jag … (B trycker 7) Nu har du en cirkel. 

B: Ögonen de är väl runda? 

P: Ja 

B: Är det också cirklar? 

P: Ja, det tycker jag är smart att göra (B ritar cirkel). 

B: Ett öga! 

P: Vet du vad, ögat är litet jämfört med huvudet … 

B: Ja ögon är faktiskt väldigt små … 

P: Nu är den cirkeln nästan lika stort som huvudet … 

B: Nästan … 
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P: … men det är väldigt bra ögonform så jag tycker inte att vi ska ändra det … 

B: Ska jag göra så där igen med det andra? Ska jag rita det lite till vänster, för där är ju vänsterögat och sen där 
är ju högerögat (visar på sig själv). Vilket öga gjorde jag nu? 

P: Du gjorde ett öga som ligger över huvudet. Men jag tycker att 

B: Att vi ska flytta den ... 

P: ... jag och säga vilken cirkel som är vilken, så om du trycker f2. 

B namnger cirklarna. 

B: Nu ska jag rita ett annat öga, då gäller det att det ska vara 

P: Alltså du kan ju också kopiera det andra ögat om du vill ha dem precis likadana 

B: Ja, jag tror att jag tar kopiering … 

P: Nu är du på huvudet så då måste du hitta ögat, ja ner lite så 

B: Där! 

B kopierar och klistrar in. Datorn hänger sig och dokumentet var ej sparat! En del av bilden lyckas att rädda och 
C ritar om huvudformen, sparar och namnger streck. 

 

Bild på en kille som ritar i HIPP – programmet. 

 

P: Jag gissar att du förstår att ögonen är lite för stora för huvudet. 

B: Nej, det blir nog bra, det gör inget om de är lite stora …   

P: Fast de ligger utanför huvudet, ögonen. 

B: Då får jag nog … vad ska jag flytta? 

P: Man kan göra själva huvudcirkeln mycket större. Då kommer ögonen in i huvudet. 

B: Då får jag trycka på L. 

P: Du måste hitta huvudcirkeln först då 

B: Då är det den! (B hittar huvudcirkeln och trycker L.) Säg stopp! 

P: Stopp! Huvudformen har vi inte gjort perfekt rund. Jag vet inte om det behövs, jag tycker att den är fin som 
den är. 

B: Det blir bra … 
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P: Men hon är skallig! 

B: Inget hår … Hur ser hår ut? 

P: Du sa ju att hon hade krulligt hår … 

B: Ja, lockigt  

P: Lockigt och jag vet att du kan rita sådana här spiraler, att du gör runda ringar som är … 

B: Som cirkel?  

P: Ja men du, tänk nu på att hon vill inte ha skägg utan hon vill ha det uppepå huvudet. Gå upp på den andra 
huvudlinjen för nu är du ju på hakan, gå rakt upp, nu är du på toppen av huvudet och där kan du göra sådana 
där cirklar som du gör som följer i en lång, (B ritar spiraler) Bra! Nu fick hon lugg där, Jättesnyggt B. Så kan du 
fortsätta lite åt höger med cirklarna så får hon lite hår på den andra sidan. Åh snyggt! Nu räcker det! Ta det lite 
uppåt med pilarna och sätta namn på det. (B namnger och flyttar håret uppåt) Och nu flyttar du det uppåt så 
det sitter uppepå. Nu har hon mycket hår liksom krulligt uppepå huvudet och så har hon två stora vackra 
rådjursögon. 

B: Mmm  

P: Och en rund ring för huvudet. Och vet du vad man har ju massor mer grejer i huvudet, man har ju öron och 
vårtor men det enklaste är att man gör så här. Att man ritar ögon och lite hår så här. Det är alltid det där hur 
mycket man väljer att rita. Vad känner du? Är du nöjd? Vill du rita mer? 

B: Jag är nöjd. 

P: Jag tycker att den blev jättebra! 
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Dialog – Tellus  

I exemplet får barnet lära sig mer om sin intressesfär och utveckla sin kunskap i den riktning han 

önskar. Han får fundera över ord såsom skåra (som han har läst sig till men inte förstått). Till den här 

bilden finns det mycket information inlagd som barnet tycker är viktigt och intressant såsom 

temperatur och tryck längst ner i Marianergraven. 

 

Bilden visar Tellus med Mount Everest och Marianergraven. 

Under dialogen ritar barnet i HIPP - programmet. B står för barnet och P för pedagogen. Dialogen 
hoppar rakt in i ritandet och här har vi redan ritat Mount Everest: 

P: Ska vi rita något mer på … 

B: Marianergraven. Det är en ganska djup skåra i vattnet den ligger 11 tusen 40 meter ner i havet 11, 40 
kilometer djupt. 

P: Var ligger den någonstans? 

B: I Stilla havet. 

P: På norra eller södra halvklotet? 

B: Det är på södra. 

P: I Stilla havet. Nu ritade vi ju ett berg i Kina där, hm södra … Men hur ska du göra den då? 

B: Ja du, jag vet inte hur man gör djupa skåror i vattnet. 

P: Ne, alltså det blir ju ungefär som att man ritar kanten som är runt den, om man tänker som ett badkar.  

B: Ja. 

P: Fast det här blir ju ett jättestort badkar som är jätte jätte djupt och då får man bara rita den här kanten som 
man känner innan man går i badkaret … 

B: Mm 

P: … och sen får man säga, skriva att det är Marianergraven 

B: Mm 

P: … så får ju alla göra när de ritar,  

B: Men hur gör man när man ritar ett badkar? 

P: Ja, men då ritar du bara, rita som en cirkel, om du vill …  

B börjar rita och busar. 

P: Stopp stopp, den tar jag bort … 
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B busar och flyttar pennan så att den kom på ett annat streck. 

P (trycker delete): Nej! Jag tog bort hela jorden! 

P och B skrattar 

P: Du får trycka ctrl z! Jag ska inte trycka åt dig! 

B: Ska jag ångra? 

P: Ja, ctrl z … under s. 

B: Är det den? 

P: Jaa, vad du kan! Nu kom jorden tillbaka! 

P och B skrattar. 

Dialog –  Äta popcorn i sängen 

Exemplet visar att det är lätt att justera och flytta streck i en bild utan att barnet tappar sugen. 

Barnen utvecklar hela tiden sin bildskapande förmåga. Huvudet ritas först och flyttas sedan med 

piltangenterna. Barnet får fundera på hur huvudet är i relation till sängen när teckningen ritas från 

sidan. 

 

Bilden visar en kille som ligger i en säng och äter popcorn ur en skål. 

Under dialogen ritar barnet i HIPP - programmet. B står för barnet och P för pedagogen.  Vi hoppar 

rakt in i ritandet, strecket för sängen är gjord. 

B: Åh nu ska vi se, ett huvud. Och nu vet jag inte hur stort det är. Det kanske man kan mäta … 

P: Jaa, du kan ju rita en cirkel och sen ändra, göra större eller mindre. Men du behöver ju ligga i sängen, eller på 
… 

B: Jaa men då ska jag bara hitta sängen (känner med pennan på bilden) 

P: Där är sängen, du är på sängen där …  

… 

B: Hur ska jag göra för att inte komma utanför sängen? 

P: Du känner ju på sängen, där är ju sängen … känn hur lång sängen är, gå till höger  

B känner med ritpennan på strecket som är sängen. 

B: Men vänta om jag ritar en cirkel upp, då kanske lite kommer utanför? 

P: Då kan du ju hoppa upp med den. 

B: Så då. 
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P: Ja där kan du börja, det är bra, du kan ju ändra cirkeln efteråt … 

B: Ritar en cirkel. 

P: Stopp, bra! 

B gör huvudet som en perfekt cirkel. 

P: Nu hänger ditt huvud lite nedanför sängen …  

B: Då måste jag flytta det! 

P: Jaa 

B (letar efter huvudet på bilden): Ska jag flytta det uppåt? 

P: Ja, det föreslår jag så du får komma i sängen. 

B flyttar huvudet med piltangenterna. 
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Exempel på olika bilder 

Bilder som illustrerar text - helgdagbok 

I en klass skriver och ritar alla barn en helgdagbok. Det blinda barnet ritar med ritroboten för att 

illustrera sin text. Bilden nedan visar en sida som innehåller text om att barnet varit på restaurang 

och ätit köttbullar med potatismos och en taktil bild av en tallrik med mos och köttbullar. Barnet har 

ritat bilden själv och har fått syntolkning så att han vet att maten hamnar på tallriken.  

 

Bilden föreställer en sida ur en helgdagbok med en teckning av en tallrik med köttbullar och mos.  

Genom att rita bilder ifrån vardagen så vidgas barnets förståelse för omvärlden, för saker som barnet 

har runt sig i vardagen men ändå inte vet hur de ser ut eller fungerar. Nedan finns ett exempel då 

barnet önskade rita den cykel som han brukar cykla på, till sin helgdagbok. Det är inte lätt att veta 

hur cykeln ser ut. I exemplet framgår att barnet tror att hjulen har formen som rektanglar. Genom att 

barnet ritar en bild i HIPP – programmet förstår han helheten och vidgar sin erfarenhet från den del 

av cykeln som han sitter på. Pedagogen i sin tur får kunskap om barnets föreställningsvärd genom 

tecknandet! 
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Dialog  – Cykel 

 

 

 Bilden visar en cykel med påhängscykel (hjulet, stången och sadeln längst bak). 

Under dialogen ritar barnet i HIPP - programmet. B står för barnet och P för pedagogen vid ritroboten 

och P2 för pedagogen i rummet.  

P: Hur ska vi göra en cykel då? 

B: Jag har en tandem. 

P: Ni har en riktig tandem ingen sån där påhängscykel? 

B: Alltså en sån där med 2. 

P: 2 sadlar … 

B: 2 sadlar, en som kör och jag får sitta bak 

P2: Det är inte en riktig tandem som du tänker utan en sån där påhängscykel med ett hjul, B har bara ett hjul. 

P: Du har ett hjul och ett styre. 

B: Nej jag har 4. 

P: Har du 4 hjul på? 

B: Jag vet att jag inte har ett, jag har 4. 

P: Vänta här nu, pappa eller mamma sitter i fram … 

B: Det beror sig på. 

P: Men säg att pappa sitter i fram, å så cyklar han på sin cykel å sen så hänger han på din cykel 

B: Ja man kan ta loss dem. 

P: Precis 

… 

P: Ett hjul och styre och en stång som man sätter fast i den stora cykelns sadel … under 

B: Jag tror att vi har en stång, jag chansar … 

P: Då är det så här att då har du ju fler hjul för du märker ju av att du har ett hjul framför dig gissar jag för du 
borde ju höra det och då är ju det pappas cykel som du har framför dig. 

B: Mm 
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… 

P: … men då är det så här att jag tror att det är 3 hjul. 

B: OK, då chansar jag på det. 

P: Jo jag tror det för 4 hjul, då blir ni så himla långa, då blir ni som en lastbil 

B: Ok då chansar jag på 3. 

P: Då är det ju så här att de där 3 hjulen åker ju efter varandra på en lång rad på vägen, eller hur eller busar du? 

B: Nej, de åker efter varandra. De ska de göra. 

P: De ska de göra 

… 

P: Då är det 3 hjul och hjul är ju runda. 

B: Men går det med kvadrat om man ritar det? 

P: En kvadrat? Hur tänker du då? 

B: Trycker på 6:an eller 7:an eller är dom (hjulen) rektanglar? 

P: 6:an är rektangel och 7:an är cirkel tror jag. 

B: Men det är fråga om dem är rektanglar … 

P: Hjulen tänker du på? 

B: Ja. 

P: Nej, hjulen är precis helt runda. 

B: Ok. 

P: För du vet … 

P2: Hur skulle det gå om de var fyrkantiga? 

B: Jag vet inte. 

P: Du har inte känt på hjulen kanske?  

B: Nej. 

P: Nej, det förstår jag nu när du säger det, det är så här att det är precis som en boll att man bara rullar fram. 

P2 tar fram saker för att visa … 
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Bild och språkmedvetenhet 

Efter ett par rittillfällen har de flesta prepositioner angivits och barnet lär sig att relatera till 

prepositionerna såsom de är på ritpappret. Högts upp och längst ner (ritpappret är ställt som ett 

staffli). De lär sig begrepp såsom höger/vänster och norr/söder/väster/öster.  Det diskuteras hur 

objekten är i förhållande till varandra på bilden, ex: ”Hur sitter hjulen på cykeln, är de placerade 

under eller efter varandra? Vad finns mellan hjulen?” 

När barnen ritar och är kreativa kommer många frågor och funderingar fram. Här finns utrymme att 

leka med ord och utveckla sin språkmedvetenhet. Ett av barnen funderar mycket på språk och ord. 

När hon ritar i HIPP – programmet och pedagogen syntolkar hennes streck associerar hon fritt till 

andra ord. I exemplet nedan syntolkar pedagogen hennes streck till en gran, hon associerar då till 

ordet grann. Barnet kan styra kommunikationen och få svar på sina frågor om språket och vidga sin 

kunskap om världen. 

Dialog – Grannens granna gran 

Exemplet visar att ritandet inspirerar till lek med ord och ger barnet och pedagogen en 

känslomässig upplevelse – glädje! 

 

Bilden visar grannens granna gran. 

B står för barnet, P för pedagogen, P2 för pedagog i rummet. 

B ritar med ritpennan åt höger och vänster. 

P: Vet du vad jag tycker att det här ser ut som? En gran, en julgran med grenarna. Ska du känna?  

P visar B med ritpennan i bilden.  

B: Jag vill inte känna med ritroboten. 

P: Nehe, du vill att vi ska dra ut på papper och svälla den? 

B: Ja, det är så jag vill. 

P skriver ut och sväller bilden P och B känner på bilden tillsammans på grenarna. 

… 

P: Så går grenarna ut och in igen. 

B: Grenarna går ut och in. 

P: Ja det kan man säga. Det går ut och in och då säger man att det ser ut som en gran och jag tycker att du 
ritade en gran. 

B: Vad är grann för något? 
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P: Nej, inte grann men en gran. 

B: Vad är grann?  

P: Om man är grann då är man vacker. En grann gran kan man säga. 

B: När säger man så? 

P2: Det här kan du skriva sen B, det här är en grann gran som jag har gjort.  

B: Fniss 

P: En grann gran som står hos grannen. 

B: Fniss 

P2: Det här är grannens granna gran. 

B: Fniss Jag tycker att det är kul när man säger grann! 

P2: Här är lite grann av grannens granna gran! 

B, P, P2 fnissar! 
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Rita bilder och berätta sagor 

Ett arbetssätt är att skriva ut bilden flera gånger under ritandets gång. Sista bilden som skrivs ut blir 

avslutningen i en saga och bilderna innan berättelsen som leder dit! I HIPP- bilden nedan har barnet 

först ritat strecket som är gulmarkerat och sagt att det är ett samhälle. Sen har bilden fyllts på med 

olika hus där olika personer bor. Efter varje nytt streck har bilden skrivits ut. Barnet har sedan skrivit 

text i punktskrift (och pedagogen har översatt till svartskrift) som tillsammans med bilderna bundits 

till en bok. Arbetssättet kan vara speciellt lämpligt om barnet har svårt att fantisera ihop egna sagor. 

Med HIPP – programmet blir varje streck en figur som syntolkas av pedagogen och som ”triggar” 

fantasin hos barnet!  
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Sagan nedan lyder:  

Sagan om Lillboppo av XX januari 2012  

Här är Lillboppo. Lillboppo är ett samhälle.  

Här är Varsikas hus i Lillboppo. Varsikas hus ser ut som en kvadrat.  

Här är Smörjas hus i Lillboppo. Smörjas hus ser ut som en påse.  

Här är Hemaris hus i Lillboppo. Hemaris hus är ovalt. Här är också Varsmaris hus i Lillboppo. 

Varsmaris hus ser ut som en triangel.    

 

 

Bilderna visar HIPP - bilden av samhället Lillboppo och svällpappersbilderna i Sagan om Lillboppo. 
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Bildprojekt i klassen 

I gemensamma projekt i klassen bidrar HIPP – programmet och ritroboten till att barnen med 

synnedsättning ges möjlighet att delta på lika villkor som de övriga seende barnen.  

I ett projekt om Östersjön har klassen tillsammans skapat en teckning som täcker ena 

klassrumsväggen. Alla barn har ritat och klistrat upp bilder och texter. Det blinda barnet har ritat en 

mussla och en vigg i HIPP – programmet. Musslan har ritats på fri hand, skrivits ut på svällpapper, 

svällts, klippts ut och färglagts med vanlig krita. Viggen har hämtats från internet och lagts in som 

bakgrundsbild i HIPP – programmet. Barnet och pedagogen har tillsammans ritat konturen runt den, 

skrivit ut på svällpapper, svällt och klippt ut fågeln. 

 

Bild från klassens vägg från östersjötemat. 

I kulturprojektet ”Kultur i skolan” besöktes klassen av två kulturpedagoger. De uppmanade alla barn 

att rita. Kulturpedagogerna hade följande uppgifter: 

 Vad tar du med dig om du måste flytta? Du får ta med dig tre saker! Alla klassens bilder 

sattes upp på väggen i klassrummet. Det blinda barnet har ritat en bild som föreställer: en 

nalle, en pokal och en boll. Bollen har barnet ritat själv och konverterat till en perfekt cirkel. 

Pokalen har barnet gjort med hjälp av olika former som barnet kan rita själv. Sedan har han 

fört samman formerna med piltangenterna med hjälp av syntolkning av pedagogen. Nallen 

har barnet ritat utifrån direktiv av pedagogen, en ”lotsning”(”Fortsätt lite längre åt höger så 

får du en arm…”)  

 

Bilden visar teckningar på en vägg i en skolsal.  
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 Fortsätt att rita utifrån den här formen (se nedan)! Pedagogen i skolan ritade in formen i 

HIPP programmet och barnet fortsatte liksom de andra barnen att rita utifrån formen. Här 

kan pedagogen syntolka vad som växer fram ur formen. Det är en bra uppgift som man inte 

misslyckas med och det blir roligt att jämföra sin teckning med kompisarnas. Kompisarnas 

teckningar kan skannas in till HIPP - programmet så att de blir taktila och kännas av med 

ritpennan. 

 

Bilden visar formen som teckningen startade från, en halv cirkel med ett vågrätt streck. 

 Rita ditt drömhus! Först som en skiss och gör det sedan i lera. På bilderna nedan har barnet 

ritat sitt drömhus i HIPP – programmet och sedan gjort en fin modell i lera. På skissen har 

barnet lagt till buskar efter att barnen i klassen beskrivit sina teckningar för varandra. Barnet 

ville då också ha detta på sin skiss. För att barnet inte skulle rita ”över” sitt hus löste 

pedagogen detta med att rita en rektangel runt huset som auditivt sa stopp när pennan kom 

mot det när barnet ritade ”buskspiraler”.  

     

Bilden till vänster visar barnets skiss i HIPP – programmet och bilden till höger är barnets modell av huset i lera.  

Eget bildprojekt 

Ett av barnen är väldigt intresserad av solsystemet och lyssnar på talböcker om detta. Han ritade 

under en termin hela solsystemet och skrev in fakta som han lärt sig genom böckerna. Ritandet blev 

ett sätt att bearbeta informationen från böckerna och få fundera över de olika planeterna. Arbetet 

har kantats av många diskussioner om hur kratrar, berg osv ser ut. Han har lagt in långa beskrivande 

texter för strecken i HIPP - programmet om planeternas temperatur, beståndsdelar osv. i 

beskrivningsfältet. När projektet var slut skrev pedagogen ut alla bilder och texter i svartskrift och 

punktskrift från HIPP – programmet och monterade dem på pappskivor så att klasskompisarna ska 

kunna läsa. De svarta rektanglarna under bilderna är svart dymotejp med punktskrift. 
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Bilderna visar flera bilder av solsystemet som ritats i HIPP - programmet.  
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Kartor 

Kartor kan med fördel ritas i HIPP – programmet. Det är enkelt att flytta streck, rita om eller att 

komplettera en ”gammal” karta med ny information. I kartan över klassledet är varje litet streck ett 

barn, strecken är namngivna med barnens namn och pedagogen har för varje gång ordningen i 

klassledet gjorts om ändrat namnen på strecken. Det blinda barnet kan själv känna och lyssna på var 

kompisarna går i ledet och var han är i förhållande till dem. Samma sak kan göras med klassrummet.  

Detta kompenserar för förlorad överblick när man inte ser. Det blinda barnet får då chans att när 

han/hon vill känna och lyssna sig fram i bilden var olika kompisar sitter. När barnet fick bilden av 

klassrummet blev rummet överskådligt vilket gjorde att han förstod varför den vänstra väggen var 

”fönsterväggen”, det var ju fönster där!   

 

Bilden visar ett klassled.  

 

Bilden visar ett klassrum. 
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Orienteringskartor som används för att lära sig enkla vägar kan fyllas på med information som 

talsyntesen läser upp. I bilden nedan visas en väg från skoldörren (nere till höger med en bänk runt 

hörnet på skolbyggnaden) till ett lusthus (cirkeln). I bilden finns text inlagd som säger det pedagogen 

brukar säga, tex. ”Ställ dig med knävecken mot bänken och käppa dig fram mot gräskanten”. Barnet 

kan på detta vis repetera rutten genom att gå med ritpennan i bilden. Vår erfarenhet är att barnet 

känner avståndet i handen när kartan i datorn avkodas och har lätt för att orientera sig på kartan och 

i verkligheten. HIPP – programmets digitala kartor har prioriterats av barnet, framför utskrivna 

svällpapperskartor. 

 

Bilden visar en orienteringskarta. 

I HIPP – programmet kan man använda kartbilder från internet som en mall för att rita taktila kartor. 

Bilden nedan är en karta över Gambia som gjorts på detta vis. En karta på Gambia har hämtats från 

internet och lagts in som bakgrundsbild i HIPP – programmet. Sedan har pedagogen fyllt i Gambias 

gränser och floden, dessa streck syns som smala vita streck i bilden. Runt Gambia ligger Senegal, 

denna form har ritats och sedan fyllts. I bilden nedan är det just denna yta som känts av senast, 

därför är den gulmarkerad.  

 

Bilden visar Gambia. 
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Bilden till vänster nedan visar ett flygfoto från internet över en skolgård och bilden till höger visar 

samma foto inlagt som en bakgrundsbild i HIPP - programmet. Fotot blir kännbart i HIPP - 

programmet men eftersom det inte är så hög kontrast känns inte formerna tillräckligt med ritpennan. 

Istället har pedagogen fyllt i husens former och andra viktiga delar av skolgården och på så vis får 

barnet en karta där avstånden mellan de olika husen, gungställningar osv har rätt dimension och 

avstånd från varandra. De svarta cirklarna och kvadraterna är ritade med upphöjda kännbara linjer 

för att skiljas ut från husens rektanglar som är vita och känns taktilt som nedsänkta linjer. 

       

Bilden till vänster visar ett flygfoto från www.hitta.se över en skolgård och bilden till höger visar samma foto inlagt som en 

bakgrundsbild i HIPP - programmet.  

Bilden nedan föreställer tunnelbanans ”riktiga” streckning för gröna linjen ritad av en pedagog. 

Barnet är intresserat av tunnelbanan och ljuden som ropas ut vid stationerna. Varje kort streck i 

bilden är en station. Barnet har utöver stationernas namn dikterat för pedagogen att skriva in 

högtalarrösten vid varje station ex. ”Avstigning för samtliga passagerare, se upp för mellanrummet 

mellan tåg och plattform …”  

 

http://www.hitta.se/
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Tabeller 

Tabeller är skrymmande i punktskrift och kräver att man kan lära sig många förkortningar för att 

förstå dem. Tabeller i olika e-böcker å andra sidan måste läsas i en tabellrad i taget på 

punktskriftsskärmen vilket tar bort den grafiska finessen med tabellen. Med HIPP - programmet kan 

en tabell visas grafiskt samtidigt som tabellcellerna har plats med mycket information. Barnet kan 

hoppa som han/hon vill i tabellen med ritpennan och undersöka sambanden mellan tabellrader och 

tabellkolumner.  

Nedan följer ett exempel som visar att man t.ex. med multiplikationstabellerna stöter på problem att 

få en översikt i punktskrift då det enbart får plats med halva tabellerna. Dessa tabeller visar vad som 

skulle få plats på en A4 punktskriftssida med tabellskrivning, till vänster i punktskrift och till höger är 

översättningen med svartskrift. # tecknen symboliserar siffertecknet som måste finnas med i 

punktskrift då man skriver en siffra. Här får halva tabellerna 1-5 plats vilket beror på att punktskriften 

är mer skrymmande. 

 

     #1   #2   #3   #4   #5          #1   #2   #3   #4   #5 

 #1  #1   #2   #3   #4   #5      #1  #1   #2   #3   #4   #5 

 #2  #2   #4   #6   #8  #10      #2  #2   #4   #6   #8  #10 

 #3  #3   #6   #9  #12  #15      #3  #3   #6   #9  #12  #15 

 #4  #4   #8  #12  #16  #20      #4  #4   #8  #12  #16  #20 

 #5  #5  #10  #15  #20  #25      #5  #5  #10  #15  #20  #25 

 

Bilden visar en matematikruta över tabellerna 1-5 från HIPP - programmet och tabellen under visar 

vad som läses upp i de olika tabellcellerna. I den översta rutan till vänster finns information till barnet 

om vad som tabellen innehåller. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 

Bilden visar en matematikruta över tabellerna 1-5. 

Tabeller med information i text 

Ett barn är mycket intresserat av temperaturer på olika platser på jorden och olika temperaturskalor. 

Hur de olika temperaturskalorna förhåller sig till varandra är inte helt enkelt att förklara. Lösningen 

blev att göra en tabell över skalorna där de får visa temperaturen på olika platser under en dag. 

Nedan finns tabellen från HIPP – programmet. Under den finns en översättning som visar vad 

talsyntesen läser upp då barnet känner och lyssnar på tabellcellerna i HIPP - bilden. I den stora rutan 

finns information om vad tabellen tar upp, i det här fallet temperaturerna den 31 januari 2012 i 

skalorna Celsius, Fahrenheit och Kelvin för platserna: Visby, Bakau, New York, Puerto Rico och 

Wellington. 

ort/ 
temperaturskala 

Visby Bakau,  
Gambia 

New York,  
USA 

Puerto Rico,  
Karibien,  

USA 

Wellington,  
Nya Zealand 

Celsius - 3 
 

28 12 24 18 

Fahrenheit 27 
 

82 54 75 64 

Kelvin 270 
 

301 285 297 291 

 

Bilden visar en tabell ritad i HIPP – programmet. 
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Tabeller med information i text och ljudfiler 

Tabeller i HIPP – programmet kan användas som ett verktyg när man gör ett arbete i skolan. Man kan 

med HIPP – programmet lägga in ljudfiler i tabellen och på så vis stimulera fler sinnen (multimodal 

inlärning). Här följer ett förslag på ett arbete om fåglar. I HIPP - tabellen har fågelläten hämtats från 

internet och lagts in. Därefter har fakta om just de fåglarna skrivits in och till sist finns plats för 

anteckningar om platser och tider när fåglarna observerats av barnet. Under HIPP – tabellen finns en 

översättning av innehållet. 

  

Bilden visar en HIPP – tabell om fåglar. 

Fåglar Läte Sort Speciellt för fågeln Bor Har jag 
hört, 
datum 

Har jag 
hört, 
plats 

Fiskmås ljudfil Måsar och 
trutar. 

En vanlig sägen är att måsen är 
själen från en avliden människa, 
och då ofta en skeppsbruten 

Stora delar av norra halvklotet vid 
kusterna och inne i landet. 

  

Fasan ljudfil Hönsfågel. Kommer från Asien och har blivit 
vild här. Först kom fasanen till 
slottsmiljöer. 

Europa, Centralasien (Japan och 
Taiwan). 

  

Gök ljudfil Gökfågel 
 

Lägger sina ägg i andra fåglars bon. Europa, Nordafrika, Asien ända 
bort till Indien och Indokina 
övervintring i tropiska delar av 
Afrika. 

  

Lövsångare ljudfil Lövsångare Vanlig fågel, finns bara i Europa 
110-200 miljoner fåglar. 

Norra Europa och Asien   

Talgoxe ljudfil Tättingar 
 

Finns i stadsparker och trädgårdar Europa, norra Asien, Nordafrika i 
skogslandskap. 

  

Trana ljudfil Trana Tusentals kommer till 
Hornborgarsjön. 

Häckar i Skandinavien och 
Östeuropa österut till norra Kina. 
Övervintrar i områden utspridda 
utefter ekvatorn.  

  

 



Jag kan rita! Copyright Ingegerd Fahlström och Karolina Björk, HIPP – projektet 2012 
 

48 
 

Förklarande bilder 

Ibland behöver pedagogen enkelt skissa upp en bild för att kunna förklara något. I det här fallet var 

barnet fundersamt på om allt söder om ekvatorn blev varmare och med denna skiss fick barnet 

undersöka sambandet mellan temperaturer och ekvatorn. Bilden nedan visar jorden med ekvatorn 

och temperaturer för dagen på olika ställen: Sydpolen, Sverige och Gambia. Temperaturerna har 

skrivits in tillsammans med ortens namn till strecken. Bilden på jorden har hämtats från internet och 

använts som mall för att få korrekta avstånd mellan ekvator, sydpol och länderna. Bakgrundsbilden 

har valts att inte vara kännbar utan pedagogen har ritat de svarta markeringara med ritpennan som 

syns i bilden. Det är således de strecken som är taktila samt det gula ekvatorsstrecket som är aktivt!   

 

Bilden visar jorden med ekvatorn och temperaturer för dagen på olika ställen: Sydpolen, Sverige och Gambia.  
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Synträning 
Har barnet synrester kan han/hon med HIPP - programmet träna synen. Låt barnet sitta nära en stor 

skärm. Ta bort tangentbordet om det är i vägen.  

 

Foto på en flicka som ritar med ritroboten och tittar på skärmen. 

Ritpennan har en grön prick som markör på skärmen. Upptäckarsynen (detection) tränas då pennans 

gröna prick hittas på skärmen. När pricken är hittad kan han/hon träna på att fixera den och följa den 

med ögonen då pennan ritar. Om barnet själv kan hålla i pennan så övas öga - hand koordination.  

Synträning kan vara en enkel ”ta fatt” lek där pedagogen håller sitt finger i kanten av datorskärmen 

och barnet för ritpennan upp mot fingret för att ”ta det”. Här kan fler lekar lekas. Bara fantasin sätter 

stopp! I bilden nedan har barnet och pedagogen lekt tafatt med HIPP – programmet. Barnet har ritat 

streck mot pedagogens finger som hållits vid kanten av skärmen. Här kan man associera vidare med 

barnet och tolka olika figurer i det man ritat! 

 

Bilden visar en tafattlek med HIPP – programmet. 
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Crowding 

Crowding innebär en svårighet att särskilja symboler som står tätt och barnet får svårt att tolka vad 

bilder föreställer. När man ritar fritt med ritroboten bildar strecken många figurer. Syntolka för 

barnet så att strecken får en innebörd. Bildtolkning och igenkänningssynen (recognition) kan tränas 

med HIPP – programmet genom att man får titta och lyssna på den egna bilden igen och hitta de 

figurer som ritats. Här får man också hjälp av sitt motoriska minne. Bilden till vänster visar en 

teckning gjord av en flicka. Hon har ritat en teckning full med pinnar och bland dem ett äpple (här 

markerat med gult). På fotot visar hon att hon kan peka ut sitt äpple bland myllret av pinnar även på 

svällpappersbilden!  

Dialog – Pinnar och maskar 

 

      

B står för barnet, S för syskon och P står för pedagogen. Barnet talar inte och vi hoppar här rakt in i 

ritandet: 

B ritar ett streck. 

P (pekar på skärmen): Vad är det här nu då? Är det en liten mask som kryper i väg där? 

B nickar ja 

P: Vart ska masken någonstans?  

B pekar på skärmen. 

P: Ska den krypa dit ner? 

B nickar ja och ritar nedåt, fortsätter att rita en rund form. 

S: Smask smask smask. 

P: Men! Masken fick lite mat! Men vad är det för mat!  

S: Ett äpple kanske 

P: Jaha ett äpple!  

B ritar mer. 

P: Nämen, ända dit ner. Ska masken dit ner? 

B nickar ja. 

P: Först äter han lite äpple smask, smask och sen kryper han iväg, fort fort fort! 

B nickar ja, ritar mer. 

P (pekar på skärmen): Är det maskens fru? 
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B nickar ja. 

S: Ja! 

P (namnger strecken som är masken, maskens fru och äpplet så att de ”talar” när man för pennan över dem, 
pekar på skärmen): Maskens fru och masken åt lite äpple! 

B nickar ja. 
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Pedagogiska tips  

Håll ordning på strecken 

Namnge strecken direkt efter att de är ritade. På så vis kan barnet navigera i teckningen.   

Fina bilder 

Är det viktigt för barnet att bilderna ser ”fina” ut för personer som ser, lägg då in bakgrundsbilder i 

HIPP - programmet. På så vis kan man rita streck med HIPP - programmet ”ovanpå” en bild med fina 

färger. Strecken hamnar i ett sammanhang t.ex. i ett vinterlandskap. Du kan välja om du vill att 

bakgrundsbilden ska vara kännbar eller inte i programmet. Ju mer kontrast det är i en bild desto mer 

känns bilden med ritpennan.  

Bilden på tomten har lagts in som en bakgrundsbild i HIPP – programmet. Här har tomteluvan, näsan, 

skägget och ögonen ritats runt med ritpennan av pedagogen. På bilden till höger har bilden skrivits ut 

och svällts. Här sväller bara strecken ritade med ritpennan.  

       

Bilderna visar en tomte i HIPP – programmet och samma tomte skriv utd på svällpapper.  

I bilden på vinterlandskapet känns skogen med ritpennan men inte himlen och snön. Snöborgen på 

den högra bilden som är ritad i HIPP – programmet känns däremot såsom andra HIPP – bilder utan 

bakgrundsbild. Det är enklare för barnet att rita på en bild då bakgrundsbilden inte är kännbar 

eftersom pennan löper lättare på ritpappret. 

      

Bilderna visar ett snölandskap och samma landskap men nu med en snöborg ritat i HIPP – programmet. 
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Bilder seende barn tittar på  

I HIPP – programmet kan du lägga in vilken bild som helst, t.ex. ett inskannat tidningsfoto som de 

andra barnen pratar om. Hur väl det går att känna med ritpennan i bilden beror på vilken kontrast 

fotot har. Det ger en inblick i hur bilder är uppbyggda i 2D och att de skiljer sig från barnets med 

synnedsättning bilder. Vi säger att solen lyser bakom molnen fast solen är bredvid taktilt, buskarna är 

framför huset fast taktilt nedanför osv. 

 

Bilden visar ett hus med en trädgård. Teckning av K. Björk. 

Rita tillsammans  

Man kan rita två samtidigt, en med ritpennan och en med datormusen. Haptiskt går det naturligtvis 

bara att uppleva ritpappret med ritpennan.   

Stödlinjer 

Om barnet ritar först något som man vill skydda kan man rita in en rektangel med namnet stopp runt 

teckningen, då kan barnet fortsätta att rita utan att rita över den bilden. I bilden nedan har barnet 

börjat med att rita huset, sedan har pedagogen ”skyddat det” med en rektangel.  Efter det har barnet 

ritat en trädgård med buskar runt huset. Rektangeln har sedan suddats. 

 

Bilden visar ett drömhus med trädgård.  
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Dela ut teckningar 

Skriv ut och sväll bilderna från HIPP – programmet så att barnet förstår att det blir en taktil 

pappersteckning också. Uppmuntra barnet att ta hem och visa, ge bort och skicka post. På så vis kan 

barnen med synnedsättning använda sina bilder på samma vis som de andra barnen. Det skapar en 

jämlik situation. Sätt gärna dymotejp med punktskrift eller stoppa in bilderna i punktskriftsmaskin 

och skriv vad de föreställer.  

Avkänning 

Gör inga uppgifter som bara tränar avkänning med ritpennan, det skapar inget intresse eller 

motivation hos barnet.   
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Sammanfattande kommentarer  

Barnen tycker att det är väldigt roligt att rita i HIPP – programmet eftersom:  

 det stimulerar flera sinnen, man kan rita/känna med handen/armen och lyssna till ljudet 

 det är inte ett färdigt material som anger vad barnet ska göra/klara av/bli färdigt med utan 

ett blankt papper där fantasin kan spela fritt 

 barnet är aktivt och delaktigt, han/hon påverkar enkelt bilden med programmets funktioner, 

att sudda, göra större och mindre streck 

 han/hon kan skriva in sina egna ord till strecken som sedan talsyntesen läser upp 

 han/hon kan lägga in ljudfiler till strecken 

 det är kravlöst, inget ska bli färdigt eller vinnas, det är upp till barnet att bli nöjd med en 

teckning 

 det finns inga krav på att efterlikna verkligheten, talstödet ger möjlighet att benämna 

strecken och ge förklaringar till vad de representerar 

 han/hon får producera egna bilder som man kan ge bort, illustrera texter och minnas genom  

Fördelar med HIPP - programmet och ritroboten jämfört med andra taktila material 

 det är enkelt att redigera: ångra, sudda, förstora, förminska osv.  

 det går att navigera i bilden genom att lyssna på talsyntesen som läser upp den text eller 

spelar upp den ljudfil som finns inlagd till strecken  

 var de olika strecken är i bilden känns motoriskt i handen/armen 

 det kräver inte mer muskelstyrka än att greppa pennan, trycka ner knappen och hålla uppe 

armen 

 barnet kan hålla i pennan och undersöka utan att behöva använda sina fingrar (för de barn 

som upplever att det är obehagligt att känna på nya saker med fingrarna) 

 HIPP – programmet blir en introduktion till tangentbordet och att styra datorn med 

kortkommandon. Programmet använder samma kortkommandon som Word och man kan 

lära in kommandon och tangenter genom lek och i den takt som passar barnet. T.ex. barnet 

kan börja med att sudda/deleta streck, skriva ut sina teckningar och såsmåningom namnge 

strecken med enkla ord. 
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 HIPP – programmet och läroplanen  

Kan man med HIPP – programmet uppfylla läroplanens intentioner när det gäller bildämnet för barn 

med synnedsättning? Vårt svar är ja och motiveringen följer nedan. 

”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden.” 

När man ritar något måste man veta eller så får man veta hur ett föremål ser ut. Vi har upplevt att för 

barnen kända föremål inte är helt självklara hur de ser ut eller fungerar. Ett barn ville rita en cykels 

hjul som rektanglar vilket kanske inte är så konstigt om man bara håller i en liten del av hjulet varje 

dag utan att fortsätta känna av det hela vägen runt. 

I vissa fall är det svårt att känna av objekt taktilt och förstå hur det ser ut t.ex. något mycket stort 

eller mycket litet, ett berg eller en nyckelpiga. Då är det värdefullt att kunna rita. I flera bilder har 

barnen ritat sig själva och inte minst sig själva i förhållande till andra saker t.ex. barnet på marken 

som håller i en drake som flyger högt upp på himlen. 

 

Bilden föreställer en nyckelpiga som är ritat tillsammans med en pedagog. 

”Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss 

estetiska och känslomässiga upplevelser.” 

Vi har ofta använt HIPP – programmet för att enkelt skissa upp och förklara frågeställningar som 

barnen har. Det kan vara allt från temperaturer på olika orter till hur Claes Ohlssons dörrar ser ut (de 

är ju inte så lätta att undersöka taktilt eftersom de rör på sig vid beröring). Att barnen kan ta till sig 

och förstå en bild underlättar förklaringen.  

När barnen ritar egna teckningar ger det dem inre tillfredställelse och glädje. Inte bara högen av fina 

teckningar som producerats ger stolthet utan själva processen att rita ger utlopp till många skratt. 

Barnen upplever och kommenterar att teckningarna blir fina och att de är nöjda! 

”Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter 

och delta aktivt i samhällslivet.” 

Barnen kan enkelt ”massproducera” teckningar genom att skriva ut flera kopior att ge bort, skicka 

per post och liksom andra barn kommunicera genom bild. För våra barn var det en nyhet att andra 

barn och vuxna gör på detta vis, att man kan skicka ett kort eller teckning. Vilken förvåning och lycka 

för barnet när personen som fått teckningen ringer upp och tackar för den fina tulpanen! 

Då seende barn ska rita kan barnet med synnedsättning använda HIPP - programmet och jobba på 

samma sätt, t.ex. i projekt då klassen gör stora bilder tillsammans. Två barn kan rita tillsammans på 

samma teckning, den ena med ritpennan och den andre med datormusen (skillnaden är att med 

datormusen känner man inte de taktila linjerna). 

Man kan nästan ta vilken bild som helst och lägga in i HIPP- programmet som en bakgrundsbild för 



Jag kan rita! Copyright Ingegerd Fahlström och Karolina Björk, HIPP – projektet 2012 
 

57 
 

att rita vidare på eller undersöka den. Pratar klasskompisarna om ett foto i en dagstidning kan bilden 

skannas och tas upp i programmet för att sedan kännas på med ritpennan (tillsammans med 

pedagogen som syntolkar vad som är vad i bilden). 

 Barn med synnedsättningar får många bildbeskrivningar av personer i sin närhet och i böcker de 

läser. Förklaringar i böcker räknar med att läsarna vet hur en klockform, spole, kägla osv ser ut. För 

att förstå bildbeskrivningar i t.ex. naturkunskapens beskrivningar av en säl som en spole eller en 

pingvin som en kägla är det en fördel att ha ritat formen innan. 

 ”Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och 

bildskapande förmåga.” 

De flesta figurer som barnen ritar bygger på olika grundformer som de lär sig rita eller och om de vill 

konvertera dem till perfekta former med hjälp av programmet. De lär sig manipulera formerna på 

olika sätt med kortkommandon i programmet. Formerna kan bli: större, mindre, tjockare, fyllda, 

flyttas uppåt osv.  

Ju mer barnen ritar desto fler olika streck kan de åstadkomma och det blir bara roligare.  Barnen får 

uppleva ett kreativt flöde i ritandet och känna glädjen i att producera en stor hög med teckningar.  

Till sist … 

Vi har med HIPP – programmet uppnått läroplanens intention om att ”Varje elev har rätt att i skolan 

få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 

... (s.10).” 

I början av projektet fick vi till svar på frågan om en elev vill rita: ”Då måste jag tacka nej för jag kan 

inte rita för jag kan inte se”. Efter många roliga stunder med HIPP – programmet KAN han inte bara 

rita utan han VILL också gärna rita!  

Lycka till! 
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Ordlista 
Cerebral Visual Impairment, CVI – hjärnsynskada vid skador i de bakre synbanorna eller i hjärnans 

bark, påverkar inflödet och bearbetning av syninformation. (ref. Ögon ordbok) 

crowding, separationssvårigheter – svårighet att separera bokstäver i rad på syntavlan och vid 

läsning. (ref. Ögon ordbok)  

haptik - från grekiskans "haptein", känna eller känsel, haptisk perception = känsel och rörelse 

orienteringskarta – en karta men taktil. Enkla streck beskriver gator och utmärkande kännetecken. 

En orienteringskarta för ett skolbarn kan vara på skolgården för att förstå var de olika sakerna 

förhåller sig till varandra. (förf. förklaring.) 

punktskrift - blindskrift med upphöjda punkter. Punktskrift finns för olika språk och olika 

ämnesområden. I svensk punktskrift utgör de allmänna skrivreglerna basen för skrivregler för 

matematisk och naturvetenskaplig punktskrift. Helt separata system finns för fonetik och musik. 

Louis Braille [loi' braj], fransman (1809–1852), skapade 1825 punktskriften som skriftsystem för 

synskadade. (ref. Punktskriftens termer) 

punktskriftsskärm, punktskärm - taktil skärm (taktil rad, ff:s uttryck ) som i punktskrift återger 

information från datorskärm, oftast en rad åt gången Vanliga bredder på punktskriftsskärmar är 40 

och 80 tecken. I allmänhet används åttapunktsskrift i samband med punktskriftsskärm. (ref. 

Punktskriftens termer) 

ritmuff – plastark för manuell framställning av reliefbilder. Kännbara linjer framställs genom att man 

skriver på plasten med en kulspetspenna med en gummiplatta som underlag. (ref. Punktskriftens 

termer) 

svällpapper – papper vars yta sväller om den svärtas med en kolbaserad färg och utsätts för värme. 

Svällpapper används för framställning av reliefbilder. Papperet är bestruket med en emulsion som 

kan svälla. En bild kan överföras till papperet via en kopieringsapparat, eller genom att man ritar på 

det med en penna med kolbaserad färg, när man därefter exponerar svällpapperet för infravärme 

bildas en relief som motsvarar den överförda bilden. (ref. Punktskriftens termer) 

talsyntes – ett datorprogram med textuppläsning som omvandlar text till tal och används ofta i 

kombination med en skärmläsare som styr vad som ska bli uppläst (förf. förklaring). 
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Kortfattat om funktionen 
HIPP - programmet gör så att man kan rita linjer och känna på den som spår (eller upphöjda reliefer).  

Man kan få hjälp att rita snygga rektanglar, cirklar och raka linjer, förstora, förminska, flytta och 

radera, kopiera och klistra in linjer samt fylla dem. Varje ritad linje eller fylld linje blir en enhet som 

kallas för objekt. 

Man kan också sätta namn på sina objekt eller sätta ljudeffekter på dem. När man sedan nuddar 

objekten så spelas ljudeffekterna upp och texterna skrivs ut i statusraden så att en skärmläsare kan 

läsa upp dem. 

Man kan rita både med musen och med ritroboten men endast ritroboten ger känsel tillbaka. 

Kortfattad manual och kortkommandolista 

Pennan ska sitta i "sitt hål" när programmet startas. 

Starta "HIPP". 

Ta pennan ur hålet genom att föra den uppåt – utåt (inte rakt ut). Det ska gå lätt. 

Dra pennan mot dig och för den sedan långsamt framåt så du kan känna ritpappret som ett motstånd 

i pennan. 

Ritpappret har begränsad utstreckning, så man kan ”trilla av” när man kommer ut till höger och 

vänster. I sällsynta fall kan man också ”trilla igenom” ritpappret. Dra då åter pennan mot dig och för 

den framåt igen i mitten av arbetsområdet. Ritpappret känns bara framifrån. 

(Om du ställt om ritbordets vinkel till horisontell eller svagt lutande – finns under Alternativ: 

ritbordets vinkel – ska du i stället först lyfta upp pennan, och sedan sänka ner den mot ritpappret i 

mitten av arbetsområdet). 
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Menyval och kort beskrivning av vad de gör 

Menyval Arkiv 

Ny (Ctrl+N) Skapar nytt tomt papper 

Öppna (Ctrl+O) Öppnar .hipp-fil 

Spara (Ctrl+S) Sparar det som är ritat (sparar över på samma filnamn, men frågar om nytt 

filnamn om det är ett nytt dokument) 

Spara som 

(Ctrl+Shift+S) 

Sparar det som är ritat på en ny fil (frågar efter filnamnet) 

Utskriftsalternativ Två val:  

Svart på vitt gör om alla linjer (oavsett färg eller relief) till svarta linjer. För 

utskrift på t ex svällpapp. Även bakgrundsbilden skrivs ut. 

Färg betyder att allt skrivs ut precis som det ser ut på skärmen inklusive 

bakgrundsbild. 

Skriv ut (Ctrl+P) Skriver ut som inställningarna anger. 

Avsluta (Ctrl+Q)  

 Redigera (gäller objekt) 

Ångra (Ctrl+Z) Ångra senaste redigering (om man gjort misstag) 

Gör om (Ctrl+Y) Gör om senaste redigering 

Klipp ut (Ctrl+X) Klipp ut markerat objekt 

Kopiera (Ctrl+C) Kopiera markerat objekt 

Klistra in (Ctrl+V) Klistra in kopierat eller urklippt objekt 

Ta bort (Delete) Sudda markerat objekt 

Välj ingen 

(Ctrl+Shift+A) 

Tag bort markeringen på objekt (gör så att inget objekt blir markerat) 

Rensa 

(Ctrl+Backspace) 

Tömmer hela ritpappret på objekt 

 Format (gäller objekt och linjeformat) 

Egenskaper för 

objekt (F2) 

Tar fram en dialogruta där man kan skriva in namn, beskrivning och sätta 

ljudeffekt för ett objekt. Namn skrivs ut i statusraden när objektet nuddas och 

ljudeffekten spelas upp. Beskrivningen måste (än så länge) läsas med F2. 

Förstora (L) Förstorar markerat objekt med 10% 

Förminska (S) Förminskar markerat objekt med 10% 

Skala (Z) Visar dialogruta för exakt procentuell skalning horisontellt och vertikalt av 

markerat objekt. 
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Fyll (F) Fyller markerat objekt från startpunkt till slutpunkt. Om objektet redan är fyllt, 

tas fyllningen bort.  

Minska tjocklek 

(1) 

Minskar markerat (och efterföljande) objekts linjetjocklek ett steg. 

Standardbredd är 4. 

Öka tjocklek (2) Ökar markerat (och efterföljande) objekts linjetjocklek ett steg. Standardbredd är 

4. 

Flytta (används inte ännu) 

Flytta ett steg 4 alternativ: Höger, Vänster, Upp, Ner – flyttar markerat objekt stegvis 

(piltangenterna för kortkommando) 

Omforma till 

rektangel (6) 

Tar markerat objekt och gör om till en rektangel. Detta görs oavsett hur objektet 

ser ut. 

Omforma till 

cirkel (7) 

Tar markerat objekt och gör om till en cirkel. Detta görs oavsett hur objektet ser 

ut. 

Omforma till linje 3 alternativ 

Linje (8): Tar markerat objekt och gör om till linje från startpunkt till slutpunkt. 

 Vertikal (9): Tar markerat objekt och gör om till linje från startpunkt till 

slutpunktens vertikalvärde. 

Horisontell (0): Tar markerat objekt och gör om till linje från startpunkt till 

slutpunktens horisontalvärde. 

Ordna… (Används inte ännu, ska ev användas för att öppna dialogruta för att ordna 

objekt) 

 Alternativ 

Ritbordets vinkel 4 alternativ 

Horisontell: Ritpappret har samma orientering som bordet, några cm ovanför 

bordsskivan  

Vertikal: Ritpappret står upp vinkelrätt mot bordsskivan, som en vägg 

Staffli: Ritpappret är vinklat som ett staffli, dvs. upprätt, men med liten lutning 

Svagt lutande: Ritpappret har en svag lutning mot dig från en (tänkt) bordsskiva 

Bakgrundsbild (B) Öppnar dialogruta så att man kan lägga in en bakgrundsbild i programmet. Filen 

måste vara 511*511 pixlar och av typen png. Med ett program som t ex 

IrfanView kan man göra om bilder som inte uppfyller de kraven. 

Standardinställningen är att man kan känna på bakgrundsbilden som en relief. 

Svärtan (dvs. hur mörk färgen är) avgör hur hög reliefen blir. Se även nedan. 

Kännbar 

bakgrundsbild 

Man kan välja att låta bakgrundsbilden vara endast visuell. Då tas markeringen 

på ”kännbar bakgrundsbild” bort. 

Skifta linjetyp (T) Byter mellan relief (upphöjd och svart) och spår (nedsänkt och vit) linjetyp som 
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man ritar med. Påverkar markerat objekt samt efterföljande objekt. 

 Avancerat (endast för test-ändamål, används inte) 

 Hjälp (inte klar) 


