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Sammanfattning 
Syftet	med	detta	examensarbete	har	varit	att	utveckla	ett	 lekmaterial	 som	
uppmuntrar	 barns	 kreativitet,	 motorik	 och	 kognitiva	 förmågor	 samtidigt	
som	 det	 bidrar	 till	 ett	 hållbart	 samhälle.	 Detta	 genom	 att	 ta	 fram	 ett	
konceptförslag	på	en	könsneutral	produkt	som	kan	användas	av	barn	i	flera	
åldrar	under	många	år.		

Projektet	har	 följt	 en	 iterativ	designprocess	 (iterERA)	med	de	 fem	 faserna,	
Planera,	 Rekognosera,	 Generera,	 Detaljera	 och	 Kommunicera.	 Arbetet	
inleddes	med	en	undersökning	av	de	 tänkta	användarna	och	dess	närmiljö	
med	 hjälp	 av	 enkätundersökning,	 observationer	 och	 intervjuer.	 Parallellt	
med	 detta	 genomfördes	 en	 omfattande	 litteraturstudie	 för	 att	 skapa	 en	
vetenskaplig	 grund	 till	 arbetet.	 Teorin	 som	 behandlats	 innefattar	 bland	
annat	 barnens	 utvecklingsstadier,	 lek	 och	 leksakers	 betydelse	 för	 barnens	
utveckling,	normkritisk	design,	material	och	designteori.		

Uttalade	 problem	 med	 dagens	 lekmaterial	 var	 hållbarheten	 då	 många	
upplevde	att	 saker	gick	 sönder	alldeles	 för	 lätt.	Undersökningen	visade	att	
det	fanns	behov	av	omformning	då	barnen	gärna	bytte	lek	och	leksaker	ofta	
och	det	 fanns	även	ett	önskemål	 från	 föräldrar	att	kunna	återanvända	och	
ärva	leksaker	mellan	syskon.	Viktiga	egenskaper	hos	lekmaterial	är	lärande,	
säkerhet,	omformning	och	produkter	som	bidrar	till	kreativitet	och	fri	lek.		

Under	Genereringsfasen	 genomfördes	 kreativa	metoder	 för	 att	 få	 fram	en	
stor	mängd	 idéer	 som	 efter	 kombination	 och	 utveckling	 resulterade	 i	 fyra	
konceptförslag.	 	 Slutkonceptet	 valdes	 utifrån	 återkoppling	 till	 användarnas	
behov	och	önskemål	samt	utifrån	den	teoretiska	referensramen.		

Projektet	resulterade	i	lekmodulsystemet	MEGO.	Produkten	består	av	lådor	
i	olika	 former	och	 lösa	komponenter	 i	 trä	som	på	ett	enkelt	och	roligt	 sätt	
kan	 byggas	 ihop	 till	 olika	 lekkonstruktioner.	 Modulsystemet	 ger	 barn	 en	
möjlighet	att	på	ett	kreativt	sätt	påverka	sin	 lekmiljö	genom	att	bygga	sina	
egna	leksaker	samtidigt	som	de	utvecklar	motoriska	och	kognitiva	förmågor.	
MEGO	grundar	sig	i	hållbarhet	och	består	av	ekologiska	och	giftfria	material.		

	

NYCKELORD:	 Produktdesign,	 produktutveckling,	 lekdesign,	 design	 för	
barn,	 lekmaterial,	 inredning,	 hållbar	 utveckling,	 kreativitet,	 modulbaserad,	
The	Theory	of	Loose	Parts,		MEGO	



 

Abstract  
The	aim	with	this	thesis	has	been	to	develop	play	materials	that	encourage	
children's	 creativity,	 motor-	 and	 cognitive	 skills	 while	 contributing	 to	 a	
sustainable	society.	This	by	develop	a	concept	on	a	gender-neutral	product	
that	can	be	used	by	children	of	several	ages	for	many	years.	

The	project	has	followed	an	iterative	design	process	(iterERA)	with	the	five	
phases;	Planning,	Research,	Generating,	Refine	and	Communicate.	The	work	
began	with	an	investigation	of	the	intended	users	and	its	environment	with	
the	 help	 of	 a	 survey,	 observations	 and	 interviews.	 Parallel	 to	 this,	 an	
extensive	literature	review	was	accomplished	to	provide	a	scientific	basis	for	
the	 work.	 The	 theory	 includes	 children's	 developmental	 stages,	 toys	
influence	and	 importance	 for	 children's	development,	norm-critical	design,	
materials	and	design	theory.	

Identified	problems	with	current	play	materials	were	durability,	when	many	
felt	that	toys	broke	too	easily.	The	survey	showed	that	there	was	a	need	of	
play	 material	 that	 could	 transform	 to	 other	 toys	 because	 the	 children	
wanted	 to	 change	 games	 and	 toys	 often,	 and	 there	was	 also	 a	wish	 from	
parents	to	reuse	and	inherit	toys	between	siblings.	Important	characteristics	
of	 play	materials	 are	 learning,	 security,	 transformation,	 and	 products	 that	
contribute	to	creativity.	

The	 Generation	 phase	was	 carried	 out	 with	 creative	methods	 to	 obtain	 a	
large	 amount	 of	 ideas.	 	 A	 combination	 and	 development	 of	 these	 ideas	
resulted	in	four	concept	proposals.	The	final	concept	is	chosen	based	on	the	
intended	users	needs	and	wishes	together	with	the	theoretical	framework.	

The	project	 resulted	 in	a	modular	play	 system	named	MEGO.	The	product	
consists	of	boxes	in	different	shapes	that	together	with	small	pieces	of	wood	
that	 can	be	assembled	 to	different	 constructions	 in	a	 simple	and	 fun	way.	
The	modular	 system	 gives	 children	 an	 opportunity	 to	 influence	 their	 play-
environment	 in	a	creative	way	by	building	 their	own	toys	and	at	 the	same	
time	 develop	motor	 and	 cognitive	 abilities.	MEGO	 consists	 of	 organic	 and	
non-toxic	materials	to	promote	a	sustainable	society.	

 

KEYWORDS:	 	 Product	 design,	 play,	 design	 for	 children,	 toys,	 interior	
design,	 sustainable,	 creativity,	modular,	 The	 Theory	 of	 Loose	 parts,	MEGO
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1 Introduktion  
Detta	 arbete	 beskriver	 utvecklingsprocessen	 av	 en	 produkt	 för	 barn	 med	
syftet	 att	 öka	 barns	 kreativitet,	 motorik	 och	 kognitiva	 förmågor	 samtidigt	
som	det	bidrar	till	ett	hållbart	samhälle.	Arbetet	omfattar	15	högskolepoäng	
och	 berör	 hela	 utvecklingsprocessen	 från	 frågeställning	 till	 färdigt	
konceptförslag.	 Projektet	 är	 det	 avslutande	 examensarbetet	 i	 utbildningen	
Högskoleingenjör	Teknisk	Design	med	inriktning	Produktdesign	som	ges	vid	
Luleå	Tekniska	Universitet	och	som	utförts	under	2016.	

1.1 BAKGRUND	

Det	hela	började	egentligen	med	att	jag	skulle	köpa	en	doppresent.	Jag	ville	
hitta	 någonting	 som	 skulle	 passa	 till	 ett	 tre	 månader	 gammalt	 barn,	
samtidigt	 som	 jag	 ville	 ge	 någonting	 som	 de	 kunde	 glädjas	 över	 under	 en	
lång	 tid	 framöver.	Någonting	 som	 var	 utvecklande	 och	 lärande	men	också	
tidlöst.	Efter	en	rad	besök	på	leksaksbutiker	och	hemsidor	upptäckte	jag	att	
det	var	svårt	att	hitta	produkter	som	uppfyllde	alla	kriterier.		

Många	 av	 dagens	 leksaker	 är	 i	 sin	 design	 riktade	 mot	 flickor	 respektive	
pojkar	och	dessutom	ofta	 anpassade	 för	 en	 kort	 tid	 i	 barnens	 liv.	Detta	 är	
någonting	som	kan	bidra	till	konsumtionssamhället	där	det	slängs	och	byts	
ut	saker	allt	för	ofta.	Denna	analys	gjorde	att	jag	började	fundera	kring	hur	
leksaksbranschen	 ser	 ut	 och	 hur	 jag	 som	 teknik-	 och	 designstudent	 kan	
påverka.				

Genom	leken	får	barnen	erfarenhet	och	lärdom	om	sig	själva	och	omvärlden	
och	 barn	 använder	 ofta	 lekmaterial	 som	 redskap	 i	 sitt	 lärande	 och	 sin	
utveckling	(Kooperativa	förbundet,	1989).	För	att	skapa	rätt	förutsättningar	
för	barn	att	utvecklas	krävs	rätt	redskap.	

Genom	att	kombinera	min	studiebakgrund	inom	teknik	och	ingenjörsämnet	
med	 produktutveckling	 och	 design	 ville	 jag	 skapa	möjligheter	 för	 barn	 att	
utveckla	en	nyfikenhet	för	teknik	och	kreativitet	på	ett	roligt	sätt	genom	lek.	
Detta	 med	 en	 normkritisk	 utgångspunkt	 och	 med	 ett	 grundläggande	
hållbarhetstänk.		

1.2 INTRESSENTER		

Målgruppen	 för	 projektet	 är	 yngre	 barn	 från	 treårsåldern	 och	 uppåt	
eftersom	att	 de	 är	 de	primära	 användarna.	De	primära	 intressenterna	 är	 i	
första	hand	barn	samt	föräldrar	eller	de	som	köper	in	lekmaterial.	En	annan	
primär	 intressent	 är	 tillverkare	 av	 produkter	 för	 barn.	 Sekundära	
intressenter	kan	vara	förskolor	och	liknande	verksamheter	som	använder	sig	
av	lekredskap	för	barn.		
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1.3 SYFTE	OCH	MÅL	

Syftet	 med	 projektet	 har	 varit	 att	 skapa	 ett	 lekmaterial	 som	 uppmuntrar	
barns	kreativitet,	motorik	och	kognitiva	 förmågor	samtidigt	som	det	bidrar	
till	ett	hållbart	samhälle.		

Målet	 har	 varit	 att	 ta	 fram	 ett	 konceptförslag	 på	 en	 könsneutral	 produkt	
som	kan	användas	av	barn	i	flera	åldrar	under	många	år.	Förhoppningen	är	
att	 projektet	 ska	 resultera	 i	 ett	 lekmaterial	 som	 kan	 verka	 både	
underhållande	och	lärande.	

Frågeställningar	som	projektet	grundar	sig	i:	

• Vilken	 betydelse	 har	 lekmaterialets	 design	 för	 att	 stödja	 en	
pedagogisk	utveckling	av	barnens	kognitiva,	motoriska	och	sociala	
förmågor?	

• Hur	kan	en	produkt	utformas	för	att	uppmuntra	till	teknikintresse?	
• Hur	 kan	normkreativ	 design	 stödja	utvecklingen	av	 en	 slutprodukt	

som	inte	bidrar	till	stereotypa	könsroller?	
• Hur	kan	en	lösning	utformas	för	att	bidra	till	ekonomisk,	social	och	

ekologisk	hållbarhet?	
• Vad	baseras	genusuppdelningen	i	pojk-	och	flickleksaker	på	och	hur	

kan	den	motverkas	med	stöd	av	design?	
	

1.4 AVGRÄNSNINGAR		

Examensarbetet	 omfattar	 totalt	 15hp	 och	 400	 timmar	 arbete.	 Eftersom	
projektet	 är	 tidsbegränsat	 till	 detta	 kommer	arbetet	 att	 fokusera	på	att	 ta	
fram	ett	konceptförslag	och	 inte	en	färdig	produkt.	 I	och	med	det	kommer	
produktion	och	beräkningar	lämnas	utanför	arbetet.		
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2 Teoretisk referensram 
Följande	kapitel	 innefattar	den	 teoretiska	 referensram	som	 legat	 till	 grund	
för	projektet.		

2.1 TEKNISK	DESIGN	

Definitionen	av	Teknisk	är	enligt	Nationalencyklopedin	 (2016)	 	 ”någon	som	
har	fallenhet	för	teknik”	och	Design	definieras	som	”gestaltning	av	hantverk	
eller	 industriellt	 framställda	 produkter	 och	 miljöer”.	 Chalmers	 tekniska	
högskola	 (u.å.)	 definierar	 teknisk	 design	 som	 ingenjörsmässig	 industriell	
formgivning	eller	 industridesign	på	 teknisk	grund.	Teknisk	Design	kan	även	
översättas	 till	 Industrial	 Design	 Engineering	 på	 engelska.	 Enligt	 Stiftelsen	
Svensk	 Industridesign	 (2016)	 handlar	 design	 om	 att	 utveckla	 lösningar	 där	
funktion	och	estetik	grundar	sig	i	användarens	behov.			

Enligt	Brunnström	(2004)	kom	begreppet	 industridesign	till	Sverige	 i	början	
av	 1940-talet.	 Brunnström	 (2004)	 påstår	 att	 begreppen	 konst	 och	 teknik	
historiskt	 sett	 stod	 för	 samma	 sak	 under	 en	 lång	 tid.	 De	 tekniker	 och	
uppfinnare	som	verkade	för	hundra	år	sedan	var	både	kreativa,	flexibla	och	
kunde	sätta	sig	in	i	användarnas	situation,	något	som	kan	liknas	vid	dagens	
verksamma	 designers.	 Han	 beskriver	 vidare	 att	 det	 som	 utmärker	 en	
industridesigner	är	den	sammantagna	kunskapen	och	förståelsen	för	teknik,	
funktion,	ergonomi,	ekologi	och	ekonomi	i	kombination	med	en	konstnärlig	
grund,	skaparglädje	och	nyfikenhet.	

2.2 HÅLLBAR	UTVECKLING	

För	att	resultatet	ska	uppfylla	hållbarhetsaspekterna	och	bidra	till	en	hållbar	
framtid	 är	 det	 viktigt	 att	 ha	 hållbar	 utveckling	 i	 åtanke	 genom	 hela	
utvecklingsprocessen.		

2.2.1 	SOCIAL,	EKONOMISK	OCH	EKOLOGISK	HÅLLBARHET	
Begreppet	 för	 hållbar	 utveckling	 lanserades	 i	 Brundtlandsrapporten	 (1987)	
med	definitionen	 ”en	utveckling	 som	 tillfredsställer	dagens	behov	utan	att	
äventyra	 kommande	 generationers	 möjligheter	 att	 tillfredsställa	 sina	
behov”.	 För	 att	 säkerställa	 detta	 krävs	 ett	 samspel	 och	 en	 balans	 mellan	
flera	olika	aspekter	både	vad	gäller	miljö,	kultur,	ekonomi	och	sociala	frågor.	
Johannesson	 et	 al.	 (2013)	 menar	 att	 social	 hållbarhet	 innefattar	 de	
grundläggande	mänskliga	behoven	 som	hälsa	och	välmående	samt	 strävan	
efter	att	långsiktigt	utveckla	och	bevara	ett	stabilt	och	dynamiskt	samhälle.	
Social	hållbarhet	innefattar	bland	annat	bostäder,	industri,	infrastruktur	och	
transporter,	 både	 på	 lokal	 och	 global	 nivå.	 Ekonomisk	 hållbarhet	 innebär	
enligt	 författarna	 att	 företagen	 drivs	 på	 ett	 sätt	 så	 att	 människor	 och	
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materiella	 resurser	 långsiktigt	bevaras.	Ekologisk	hållbar	utveckling	handlar	
om	 att	 långsiktig	 upprätthålla	 en	 ekologisk	 balans	 i	 naturen	 genom	 att	
minimera	oönskade	utsläpp	i	vatten,	luft	och	land.		

2.3 NORMKRITISK	FORMGIVNING	

Då	 utgångspunkten	 i	 projektet	 varit	 att	 skapa	 en	 produkt	 som	 kan	 passa	
barn	oavsett	kön	och	som	barn	i	flera	åldrar	kan	glädjas	av	har	formgivning	
ur	ett	normkritiskt	perspektiv	undersökts.		

Jahnke	 (2006)	 menar	 att	 nästan	 all	 design	 bär	 någon	 form	 av	
genusuppdelning	 som	 har	 en	 inverkan	 på	 människans	 värderingar	 och	
samhällets	 normer.	 De	 menar	 att	 produkter	 i	 stor	 utsträckning	 designas	
olika	för	män	och	kvinnor.		

Ett	 föremåls	 formgivning	 och	 färgval	 påverkar	 i	 hög	 grad	 hur	 ett	 föremål	
uppfattas	och	används	(Lidwell	et	al.	2010).	Färg	och	form	tycks	även	ha	ett	
stort	 inflytande	på	vårt	beteende,	men	även	på	samhället	 i	stort	vad	gäller	
skapandet	av	normer.	 Jahnke	(2006)	menar	att	design	skapar	rekvisitan	till	
vår	framställning	av	genus.	På	så	sätt	borde	även	design	kunna	användas	för	
att	påverka	våra	genusframställningar	åt	det	andra	hållet.	

Genusindelningen	tycks	även	återspeglas	i	leksaksvärlden	då	många	leksaker	
är	 anpassade	 efter	 pojkar	 eller	 flickor	 vad	 gäller	 produktens	 och	
förpackningarnas	 färg	 och	 form	 Jahnke	 (2006).	 Vidare	 kan	 man	 se	
könsuppdelningen	 bland	 barnkläder	 då	 flickorna	 erbjuds	 söta	 plagg	 och	
killarna	 tuffa	 märken	 på	 kläderna.	 Alla	 barn	 är	 individer	 och	 borde	 få	
möjlighet	att	välja	själva	vad	de	vill	leka	med	utan	att	samhället	är	med	och	
påverkar.	Ett	dilemma	med	uppdelningen	bland	barns	kläder	och	leksaker	är	
att	 det	 även	 påverkar	 attityder	 och	 beteenden	 hos	 människan	 (Jahnke,	
2006).	Det	kan	tolkas	som	att	flickor	i	"söta"	plagg	lekandes	med	dockspisar	
och	rosa	dockor	socialiseras	 in	 i	 rollen	som	den	som	ansvarar	 för	barn	och	
hem	(de	Beauvoir,	2002).	På	samma	sätt	gäller	enligt	detta	perspektiv	pojkar	
som	 socialiseras	 in	 i	 rollen	 som	de	 tuffa	 och	överlägsna.	 Flickor	 fostras	 till	
passivitet,	vilket	kan	 leda	till	att	hon	 inte	 litar	på	sin	egen	styrka	och	på	så	
sätt	blir	underlägsen,	medan	pojkar	uppmuntras	till	våldsamma	lekar	för	att	
hävda	 sin	 överlägsenhet	 (de	Beauvoir).	 "Man	 is	 defined	 as	 a	 human	being	
and	a	woman	as	a	female	-	whenever	she	behaves	as	a	human	being	she	is	
said	to	imitate	the	male"	

För	att	motverka	detta	som	designer	handlar	det	om	att	komma	bort	från	de	
snäva	 normerna	 som	 finns	 i	 samhället	 och	 försöka	 skapa	 lösningar	 som	
förhåller	 sig	 till	 en	 bredare	 mångfald	 (Figur	 1).	 Jahnke	 (2006)	 menar	 att	
genusneutrala	produkter	kan	 innefatta	att	välja	 form	och	färg	med	så	 liten	
genustillhörighet	 som	 möjligt	 alternativt	 blanda	 traditionellt	 flickiga	 och	
pojkiga	 attribut.	 En	 sammanställning	 av	 genusuppdelningen	 återfinns	 i	
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Bilaga	2.		

	

	

Figur 1: Symboler genus 

	

2.3.1 FORM	
Modig,	 ståtlig	och	 storslagen	är	ord	 som	ofta	 symboliseras	med	manlighet	
medan	 kvinnlighet	 ofta	 förknippas	 med	 mjuk,	 svag	 och	 ljuv	 enligt	 Jahnke	
(2006).	Vidare	menar	författarna	att	formgivningen	i	produkter	tydligt	visar	
detta.	 Produkter	 som	 riktar	 sig	 mot	 män	 är	 ofta	 hårda	 och	 kantiga	 och	
formges	ofta	med	egenskaper	som	ger	en	känsla	av	styrka,	stabilitet,	kvalitet	
och	 rörelse.	 Produkter	 som	 vänder	 sig	 mot	 kvinnor	 har	 ett	 mjukare	 och	
rundare	formspråk	som	istället	går	att	referera	till	ödmjukhet	och	lekfullhet.				

2.3.2 FÄRGSÄTTNING	
En	väsentlig	del	av	formgivningen	är	färg,	därför	har	färgernas	betydelse	och	
påverkan	 på	människan	 studerats.	 Färger	 kan	 uppfattas	 på	 olika	 sätt	men	
enligt	 Mahnke	 (1996)	 finns	 det	 vissa	 generella	 uppfattningar	 om	 färgers	
betydelse	 (se	 bilaga	 3).	 Grön	 färg	 anses	 ha	 en	 lugnande	 och	 uppfriskande	
effekt	 och	 förknippas	 ofta	 med	 naturen,	 varpå	 grön	 färg	 generellt	 sätt	
uppfattas	som	skonsamma	och	miljövänliga	(Jahnke,	2006).	Rött	förknippas	
med	rörelse,	energi	och	passion	och	kan	användas	i	produkter	för	att	locka	
uppmärksamhet.	Blå	anses	vara	en	färg	som	många	tycker	om,	enligt	Jahnke	
(2006)	 är	 det	 en	 färg	 som	 förmedlar	 förtroende	 och	 kvalitet.	 Vit	 färg	 kan	
enligt	Mahnke	(1996)	förknippas	med	renlighet,	oskuldsfullhet	och	ärlighet.		

Psykologen	 och	 färgforskaren	 Karl	 Ryberg	 (1991)	menar	 att	 färger	 behövs	
för	både	barn	och	vuxna	och	kan	stimulera	hjärnan.	Författaren	menar	att	
yngre	 barn	 instinktivt	 dras	 till	 starka	 färger	 först,	 generellt	 sätt	
primärfärgerna	rött,	gult	och	blått	(Figur	2).	Ryberg	påpekar	dock	att	vi	mår	
bäst	 av	 en	 färgglad	 balans	 och	 ger	 ett	 exempel	 på	 färgerna	 som	 finns	 i	
naturen	där	det	inte	är	starka	färger	överallt.				
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Figur 2: Primärfärgerna röd, gul och blå 

Utifrån	 ett	 genusperspektiv	 finns	 det	 tydliga	 skillnader	 i	 färgsättningen	 på	
produkter.	 Produkter	 avsedda	 för	 män	 färgsätts	 ofta	 i	 mörka	 färger	 i	
kombination	 med	 starka	 accentfärger	 som	 ger	 en	 känsla	 av	 energi	 och	
aktivitet,	 exempelvis	 en	 mörkblå	 produkt	 med	 orangea	 eller	 gula	 detaljer	
(Figur	 3).	 Produkter	 som	 riktar	 sig	 till	 kvinnor	 färgsätts	 istället	 ofta	 i	 ljusa	
färger	 som	 vitt,	 rosa	 och	 pastellfärger,	 färger	 som	 kan	 förknippas	 med	
oskuldsfullhet	och	skörhet	(Figur	3).		

																						 	

Figur 3: Generell färgsättning på produkter avsedda för män respektive kvinnor 

	 																 													

Bland	 barn	 används	 traditionellt	 sätt	 rosa	 färg	 för	 flickor	 och	 blått	 på	
produkter	 för	 pojkar	 (Figur	 4).	 Jahnke	 (2006)	menar	 att	 det	 framförallt	 är	
normer	 och	 kulturella	 värderingar	 som	 skapar	 denna	 indelning	 och	menar	
att	 det	 är	 viktigt	 att	 komma	 ihåg	 att	 färgerna	 egentligen	 bara	 är	 en	
kombination	av	grundfärger.		

	

Figur 4: Traditionella färger för barn 
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2.4 DESIGNTEORI	

Designteori	 innefattar	 principer	 inom	 gestaltning	 och	 produktformgivning.	
Följande	 designteorier	 har	 varit	 en	 grund	 och	 inspirationskälla	 i	
formgivningsarbetet	i	projektet.		

2.4.1 GESTALTNING	
En	gestalt	är	en	sammansättning	av	delar	om	tillsammans	bildar	en	helhet	
som	 är	 något	 mer	 än	 de	 ingående	 delarna.	 Monö	 (1997)	 menar	 att	 färg,	
form	och	ytor	påverkar	varandra	och	skapar	tillsammans	nya	uttryck.	Vidare	
menar	författaren	färg,	form	och	placering	kan	påverka	uppfattningen	av	en	
design.	

2.4.2 GOD	DESIGN	–	DIETER	RAMS	10	PRINCIPER	FÖR	GOD	DESIGN	
Dieter	Rams	var	en	 industridesigner	som	var	verksam	från	mitten	till	slutet	
av	 1900-talet.	 Rams	 menar	 att	 god	 design	 grundar	 sig	 i	 enkelhet	 och	
långvarighet.	Verksam	 inom	designområdet	 skapade	han	 tio	principer	 som	
enligt	honom	symboliserar	god	design	(Figur	5).	Dessa	principer	tillsammans	
med	 övrig	 designteori	 har	 använts	 som	 en	 inspiration	 vid	 utveckling	 av	
slutprodukten	i	projektet.		

	

	

Figur 5: Dieter Rams 10 principer för god design. 



 8 

2.4.3 OCKHAM’S	RAZOR	
Ockham’s	 Razors	 innefattar	 lagen	 om	 sparsamhet	 och	 principen	 om	
enkelhet	 (Lidwell	 et	 al.	 2010).	 Ockham	 hävdar	 att	 enkelhet	 är	 att	 föredra	
före	komplexitet	vad	gäller	 form	och	funktion	och	menar	att	principen	kan	
användas	 vid	 val	 av	 designlösning.	 Inom	 området	 finns	 även	 andra	 stora	
namn	som	uttryckt	liknande	principer,	däribland	Albert	Einstein	som	myntat	
uttrycket	 ”Everything	 should	 be	 made	 as	 simple	 as	 possible,	 but	 not	
simpler”	och	Aristotle	som	ska	ha	sagt	”Nature	operates	in	the	shortest	way	
possible”.	 Principen	 bygger	 på	 att	 minimera	 antalet	 element	 och	 dess	
uttryck	 utan	 att	 kompromissa	 på	 funktion.	 Ockham	 menar	 att	 onödiga	
element	 minskar	 effektiviteten	 och	 ökar	 sannolikheten	 för	 oförutsedda	
konsekvenser.	 Enligt	 Lidwell	 et	 al.	 (2010)	 bör	 funktionella	 kriterier	
prioriteras	före	estetiska	överväganden	för	att	uppnå	tidlösa	och	långsiktiga	
lösningar	 som	 tillgodoser	behovet.	Han	hävdar	dock	att	 form	och	 funktion	
fungerar	bäst	 tillsammans,	och	att	 kompromisser	 i	 form	eller	 funktion	 kan	
vara	nödvändiga	för	att	uppnå	ett	bra	resultat.		

2.5 MATERIAL		

För	att	få	förståelse	för	olika	material	och	dess	egenskaper	och	för	att	kunna	
välja	 ett	 hållbart	 alternativ	 till	 slutresultatet	 har	 ekologiska	 och	 giftfria	
material	studerats.		

2.5.1 EKOLOGISKA	OCH	GIFTFRIA	MATERIAL	
Enligt	 Johannesson	et	al.	 (2013)	bör	designern	välja	giftfria	eller	återvunna	
material	som	är	hållbart	producerade	för	att	uppnå	en	hållbar	design.	

Kemikalieinspektionen	 (u.å)	 beskriver	 barn	 som	 extra	 känsliga	 för	 giftiga	
material	 och	 kemikalier	 eftersom	 kroppen	 inte	 är	 färdigutvecklad.	 Farliga	
ämnen	 i	 leksaker	 kan	 påverka	 barns	 immunförsvar	 och	 hjärna	 och	 det	 är	
därför	 viktigt	 att	 undvika	 riskerna.	 Kemikalieinspektionen	 menar	 att	 man	
framförallt	 bör	 undvika	 ftalater	 som	 används	 i	 plast.	 Ett	 ekologisk	 och	
miljövänligt	 alternativ	 till	 färg	 är	 de	 vattenbaserade	 färgerna	 som	 inte	
innehåller	 skadliga	 lösningsmedel.	 Medvetenkonsumtion	 (u.å)	 menar	 att	
man	 bör	 tänka	 kvalitet	 före	 kvantitet	 och	 välja	 leksaker	 med	 hållbara	
material	för	att	skydda	både	miljö	och	hälsa.			

2.5.2 TRÄ		
Trä	 som	 material	 är	 en	 naturlig	 råvara	 som	 produceras	 av	 naturen.	
Materialets	 egenskaper	 varierar	 beroende	 på	 växtplats,	 men	 är	 generellt	
sätt	 starkt	 i	 förhållande	 till	 sin	 vikt.	 Enligt	 Saarman	 (1992)	 används	
huvudsakligen	 furu	 och	 gran	 till	 konstruktioner	 då	 materialet	 är	 lätt	 att	
bearbeta	och	forma.		

För	 att	 bidra	 till	 en	 hållbar	 utveckling	 i	 projektet	 har	 trämaterialets	
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hållbarhetsaspekter	 undersökts.	 Forest	 Stewardship	 Council	 (u.å)	 är	 en	
ideell	organisation	som	arbetar	för	att	främja	en	hållbar	utveckling	vid	bruk	
av	världens	skogar.	Detta	innefattar	ett	miljöanpassat	skogsbruk,	ett	socialt	
ansvarstagande	 som	 främjar	 en	 långsiktig	 skogsskötsel	 och	 ett	 ekonomisk	
livskraftig	 skogsbruk	 som	 innebär	 lönsamhet	 utan	 bekostnad	 på	 skogens	
resurser,	 ekosystem	 eller	 samhället.	 För	 att	 skogsägare	 ska	 få	 en	 FSC	 –	
certifiering	 krävs	 att	 de	 följer	 tio	 principer	 och	 kriterier	 i	 sin	 skogsskötsel.	
Principerna	 innefattar	 bland	 annat	 ett	 effektivt	 användande	 av	 skogens	
mångfald,	skötselplan	och	underhåll.	Inom	produkter	innebär	en	certifiering	
att	man	garanterar	att	produkten	är	tillverkad	av	spårbart	trä	som	kommer	
från	ett	certifierat	skogsbruk.		

2.5.3 GUMMITRÄ	
Gummiträ	tillverkas	av	25	år	gamla	gummiträd	som	slutat	producera	 latex.	
Genom	 att	 använda	 restmaterialet	 av	 det	 avverkade	 trädet	 ses	 gummiträ	
som	ett	miljövänligt	alternativ.	Enligt	Ekokul	 (u.å)	är	gummiträ	ett	utmärkt	
material	 vid	 tillverkning	 av	 leksaker	 i	 och	 med	 att	 det	 är	 kompakt	 och	
kvistfritt.		

2.5.4 BAMBU	-	NATURFIBERMATERIAL	
Bambu	är	ett	gräs	som	växer	i	tropiska	och	subtropiska	områden	i	Asien	och	
Amerika.	 Plantan	 är	 extremt	 snabbväxande	 och	 kan	 växa	 uppemot	 en	
halvmeter	per	dag	och	bli	uppemot	36	meter	hög.	Plantan	når	sin	maximala	
styrka	och	kan	skördas	inom	3-6	år	från	det	att	den	planterats	(Villegas,	M,	
1990).	Oscar	Hidalgo	 som	är	 expert	 inom	området	 hävdar	 att	 bambu	 som	
material	har	sina	fördelar	i	den	låga	kostnaden	tillsammans	med	dess	höga	
hållfasthet	och	slitstyrka.	Bambu	är	ett	naturmaterial	 som	är	ekologiskt	då	
de	 odlas	 helt	 naturligt	 utan	 kemikaliska	 tillsatser.	 Dessutom	 producerar	
bambu	 35	 %	 mer	 syre	 än	 vanliga	 trädsorter	 vilket	 bidrar	 positivt	 till	
kretsloppet.	Bambukomposit	kan	tillverkas	av	bambufiber	som	blandas	med	
andra	 material	 och	 bildar	 ett	 naturfibermaterial	 som	 kan	 gjutas	 till	 olika	
former.	Bambukomposit	skulle	därför	kunna	ersätta	plastprodukter	med	ett	
material	som	tar	hänsyn	till	både	människa	och	miljö.	

2.6 BARNETS	UTVECKLING	

Enligt	Wikberg	Nilsson	et	al.	(2015)	innebär	en	användarcentrerad	design	att	
designa	 utifrån	 människans	 behov	 och	 förutsättningar	 för	 att	 uppnå	
användbara	 och	 tillfredställande	 lösningar.	 	 I	 detta	 projekt	 är	 den	 primära	
målgruppen	barn,	varpå	barnens	utvecklingsstadier	och	 inlärningsförmågor	
har	stor	vikt	i	förståelsen	för	användarnas	behov	och	förutsättningar.		

Barn	 är	 individer	med	olika	utveckling	och	egenskaper,	men	de	 finns	 vissa	
generella	 utvecklingsfaser	 och	 färdigheter	 som	 är	 gemensamma	 för	 barn	
utifrån	 ålder.	 Kooperativa	 förbundet	 (1989)	 har	 sammanställt	 en	 lekcirkel	
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som	visar	på	barns	behov	av	allsidig	lek	(Figur	6).	

	

	

Figur 6: Lekcirkeln, barns behov av allsidig lek. Kooperativa förbundet (1989) 

	

2.6.1 BARNETS	UTVECKLING	0-1	ÅR	
Den	första	tiden	i	ett	barns	 liv	handlar	enligt	Kooperativa	förbundet	(1989)	
om	närhet	och	gemenskap.	Den	viktigaste	leksaken	är	därför	familjen.	Små	
barn	 tröttnar	 snabbt	 och	 vill	 ha	 omväxling.	 Under	 det	 första	 året	 börjar	
många	 barn	 utforska	 saker	 med	 ögonen	 och	 greppa	 med	 händerna,	 när	
barnet	 börjar	 greppa	 saker	 hamnar	 mycket	 i	 munnen	 (Kooperativa	
förbundet,	1989).				

2.6.2 BARNETS	UTVECKLING	1-3	ÅR	
Enligt	Kooperativa	 förbundet	 (1989)	börjar	många	barn	gå	och	springa	och	
utforskar	omgivningen	under	de	första	åren.	Att	dra	och	skjuta	på	saker	är	
populärt.	 Enligt	 författaren	 utvecklas	 språket	 under	 denna	 fas	 och	många	
barn	 börjar	 härma	 omgivningen.	 Under	 denna	 period	 är	 oömma	 hållbara	
leksaker	 att	 föredra	 då	 det	 finns	 risk	 att	 de	 tappas.	 Leksaker	 som	 liknar	
vardagsföremål	är	bra	för	fantasin	och	bultbrädor	och	plocklådor	är	vanligt	
förekommande	lekmaterial	under	denna	period.	



 11 

2.6.3 BARNETS	UTVECKLING	3-4	ÅR	
Barnens	ordförråd	och	talförmåga	utvecklas	och	de	tycker	om	att	hjälpa	till	
med	hushållssysslor.	 I	denna	ålder	börjar	barnen	bli	medvetna	om	kön	och	
vilka	som	är	flickor	och	pojkar.	De	börjar	förstå	begrepp	om	tid,	position	och	
mängder	 och	 brukar	 kunna	 räkna	 till	 två	 eller	 tre	 föremål.	 Barnen	 brukar	
kunna	förstås	skillnader	mellan	lika	och	olika.	Finmotoriken	och	rörligheten	
utvecklas	 i	 denna	 fas	 och	 barnet	 kan	 ofta	 springa	 och	 hoppa.	 Enligt	
vårdguiden	(2011)	är	det	bra	att	inkludera	färger,	siffror	och	former	efter	tre	
års	ålder.	Det	är	även	bra	att	leka	bollekar	för	att	öva	koordinationen,	dansa	
till	musik,	pyssla	med	pärlplattor	eller	experimentera	med	vattenhinkar	och	
sand.			

2.6.4 BARNETS	UTVECKLING	4-5	ÅR	
Barn	i	den	här	åldern	är	enligt	vårdguiden	(2011)	initiativrika.	Fantasin	ökar	
och	barn	 lär	 sig	 tänka	mer	abstrakt,	 lådor	och	pinnar	 kan	 vara	 fordon	och	
trollspön.	Barnet	börjar	fundera	kring	orsak	och	verkan	och	fascineras	över	
varför	saker	blir	som	de	blir.	Enkla	regler	som	ger	plats	för	den	egna	fantasin	
föredras.	 Kooperativa	 förbundet	 (1989)	 beskriver	 utvecklingsperioden	
mellan	3-6	år	 som	 finslipandets	 tid	där	barnet	ofta	utvecklar	det	de	 redan	
kan.	De	menar	att	barn	ofta	konstruerar	saker	i	både	stort	och	smått.	Enligt	
Vårdguiden	 (2011)	 intresserar	 sig	 många	 för	 begrepp	 om	 storlekar,	
ordningsföljd	och	prepositioner	och	börjar	vara	mer	 intresserade	av	 siffror	
och	bokstäver.	Det	 är	 enligt	 författaren	 även	 vanligt	 att	 barn	 kan	 skilja	 på	
färger	och	namnge	dem.	Talförmågan	utvecklas	och	det	är	vanligt	att	barnen	
pratar	 mycket	 och	 argumenterar.	 Handens	 rörelseförmåga	 utvecklas	 och	
pyssel	med	händerna	kan	vara	intressant.	Kooperativa	förbundet	menar	att	
skapande	material	är	att	föredra	under	denna	utvecklingsfas.		

2.6.5 	BARNETS	UTVECKLING	5-6	ÅR	
Samarbetsförmågan	 och	 samspelet	 med	 andra	 ökar	 och	 barn	 visar	 ofta	
omtänksamhet	mot	varandra	(Kooperativa	förbundet	1989).	Rutiner,	regler	
och	turordning	är	viktigt	 i	denna	fas.	För	att	visa	på	detta	kan	spel	av	olika	
slag	 användas.	 Barnet	 växer	 snabbt	 och	 rörelseförmågan	 är	 väl	 utvecklad.	
Finmotoriken	utvecklas	vilket	innebär	mer	detaljrikt	pyssel.		

2.6.6 	BARNETS	UTVECKLING	6-7	ÅR	
Barn	 i	 sexårsåldern	 utvecklas	 mycket	 psykiskt	 och	 blir	 mer	 självständiga	
samtidigt	 som	 de	 behöver	 mycket	 positiv	 uppmärksamhet	 (vårdguiden	
2011).	 Känslorna	 blir	 intensivare	 och	 många	 uttrycker	 sig	 känslorna	 i	 ord	
istället	 för	 handling.	 Oro	 och	 fantasin	 ökar.	 Tidsuppfattningen	 ökar	 och	
förståelsen	 för	 sambandet	mellan	 saker	 samt	 likheter	 och	 skillnader.	 Barn	
börjar	hantera	begrepp	om	storlekar	och	vikt	och	tycker	om	att	organisera	
saker.	Även	experiment	och	funderingar	på	hur	saker	fungerar	är	intressant.	
Språket	 och	 kommunikationen	 utvecklas	 och	 vissa	 barn	 intresserar	 sig	 för	
att	läsa	och	skriva.	Rörelseförmågan	försämras	ibland	under	en	period	som	
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en	 naturlig	 del	 i	 utvecklingsprocessen.	 Enligt	 Kooperativa	 förbundet	 lär	
barnen	sig	snabbt	nya	saker	och	har	ofta	hög	uppfinningsrikedom.		

2.6.7 	BARNETS	UTVECKLING	8-9	ÅR	
Vid	åttaårsåldern	kommer	en	 lugnare	mer	sårbar	period	där	vissa	upplever	
ett	behov	av	att	vara	själva,	samtidigt	som	grupptillhörighet	utanför	familjen	
prioriteras.	 Nioårsåldern	 är	 en	 funderingsperiod	 med	 mycket	 tankar	 och	
känslor	 som	 varierar.	 Det	 logiska	 tänkandet	 utvecklas	 tillsammans	 med	
tålamodet.	 Problemlösning	 och	 kategorisering	 utvecklas	 och	 barn	 lär	 sig	
förstå	summan	av	saker.	 	Det	är	vanligt	att	barn	blir	bättre	på	att	 läsa	och	
kommunicera	 och	 argumentera	 för	 sin	 sak.	 Kroppen	 och	 rörelseförmågan	
utvecklas	 och	 barn	 bir	 ofta	 både	 uthålligare	 och	 starkare	 under	 denna	
period	(vårdguiden	2011).		

2.6.8 	BARNETS	UTVECKLING	10-12	ÅR	
Barnen	 utvecklar	 kunskaperna	 att	 läsa,	 skriva	 och	 räkna.	 De	 utvecklar	 ett	
mer	 systematiskt	 tänk	 och	 klarar	 ofta	 mer	 invecklade	 spel	 och	 tekniska	
konstruktioner	 och	 experiment.	 Barnet	 klarar	 sig	 ofta	 bra	 själv,	 men	 kan	
behöva	 lite	 uppmuntran	 och	 handledning	 av	 en	 vuxen.	 (Kooperativa	
förbundet	1989)	

2.6.9 SPATIAL	FÖRMÅGA	
Spatial	begåvning/förmåga	innebär	en	förmåga	att	lösa	uppgifter	som	avser	
förhållandet	mellan	linjer,	ytor	och	rymder.		

2.6.10 MOTORISKA	FÄRDIGHETER	
Motorik	 handlar	 om	 rörelseförmåga	 och	 rörelsemönster	 samt	 hur	 dessa	
rörelser	 utvecklas	 hos	 människan.	 Motorik	 är	 samspelet	 mellan	 nerv	 och	
muskel.	 Enligt	 Paul	 Perlenvi	 och	 Birgitta	 Sohlman	 (1984)	 är	 den	motoriska	
utvecklingen	 kopplad	 till	 hjärnans	 utveckling	 som	 förbättras	 genom	 att	
barnet	är	aktivt	och	undersöker	och	utforskar	saker	samtidigt	som	de	övar	
talförmåga,	 lyssna	 och	 tankeverksamheten.	 Enligt	 Gustafsson	 och	 Hugoh	
(1987)	 utvecklas	 grovmotoriken	 i	 regel	 före	 finmotoriska	 färdigheter	 även	
om	de	till	viss	del	sker	parallellt.	 

2.6.11 KOGNITIV	UTVECKLING	
Kognitiv	förmåga	innefattar	bland	annat	logiskt	tänkande,	urskilja	delar	i	ett	
system	och	förstå	relationen	mellan	för	att	dra	slutsatser	om	helheten.		

Genom	 att	 använda	 teorin	 om	 barnens	 generella	 utvecklingsstadier	 och	
förmågor	 kan	 slutprodukten	 anpassas	 efter	 att	 följa	 barnets	 utvecklig	 och	
passa	barn	i	flera	åldrar	som	är	ett	av	målen	för	projektet.		
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2.7 LEKENS	BETYDELSE	FÖR	BARNS	UTVECKLING	

Projektet	 syftar	 till	 att	 skapa	 en	 produkt	 som	 främjar	 barns	 möjlighet	 till	
lärande	och	utveckling,	vilket	ställer	krav	på	de	pedagogiska	egenskaperna	i	
en	 produkt	 och	 aktiviteten	 som	 uppkommer	 av	 produkten.	 I	 artikeln	
“Defining	the	good	toy	–	an	interactionistic	approach”	redogör	Berg	(2013)	
för	 leksakers	 påverkan	 och	 betydelse	 för	 barns	 utveckling	 utifrån	 ett	
socialpsykologiskt	 och	 interaktionistiskt	 perspektiv.	 Författaren	 menar	 att	
det	finns	flera	grundpelare	i	barnens	utveckling	som	samspelar	och	främjas	
med	hjälp	av	lek	och	leksaker.	För	att	undersöka	vad	som	definierar	en	bra	
leksak	 utgår	 han	 från	 dessa	 grundpelare	 som	 innefattar	 psykologiska	
funktioner,	kognition,	känslor,	motivation,	skapande	och	medvetenheten	av	
tid	 och	 historia	 samt	 variation.	 Berg	 tar	 vid	 flera	 tillfällen	 upp	 Legoklossar	
som	ett	exempel	på	hur	leksaker	kan	främja	barnens	utveckling.	Han	menar	
att	 Legoklossar	 till	 en	 första	början	kan	 ses	 som	en	dålig	 leksak	 i	 och	med	
dess	standardiserade,	universella	och	enhetliga	form	som	enligt	författaren	
således	 inte	borde	framkalla	så	mycket	aktivitet	och	subjektiva	känslor	hos	
användaren.	Trots	dessa	egenskaper	menar	författaren	att	Legoklossar	och	
likvärdiga	 leksaker	 bidrar	 till	 både	 motorik,	 koncentration,	 kreativitet	 och	
spontanitet	genom	de	många	kombinationsmöjligheterna.		

Berg	lyfter	även	vikten	av	att	utveckla	de	sociala	förmågorna,	något	som	han	
anser	 utvecklas	 med	 rollspel	 där	 två	 eller	 flera	 personer	 eller	 objekt	
samspelar.	 I	 de	 yngre	 åldrarna	 kan	 detta	 innefatta	 lek	 med	 dockor	 och	 i	
tonåren	 kan	 tv-spel	 bidra	 till	 det	 sociala	 samspelet	 genom	 att	 olika	
karaktärer	 står	 i	 relation	 till	 varandra.	 Han	 menar	 även	 att	 rollspel	 kan	
utveckla	förståelse	för	tid	och	historia,	en	medvetenhet	om	att	saker	har	en	
början	och	ett	slut.		

Författaren	 belyser	 även	 de	 materiella	 faktorerna	 och	 menar	 att	 leksaker	
finns	 i	 många	 produkter	 i	 hemmet	 utan	 att	 det	 behöver	 vara	 specifika	
leksaker,	 en	 kastrull	 kan	 vara	 en	 trumma	 och	 en	 köksslev	 kan	 bli	 en	
trumpinne.	 Utöver	 detta	 finns	 det	 en	 mängd	 leksaker	 att	 hämta	 från	
naturen.	 Vidare	 menar	 han	 att	 leksaksindustrin	 skulle	 behöva	 lägga	 mer	
energi	 på	 att	 skapa	 leksaker	 som	 lär	 barn	 saker	 om	 livet	 istället	 för	 att	
fokusera	på	att	tjäna	stora	pengar.	Han	frågar	sig	varför	skillnaden	är	så	stor	
mellan	bruksföremål	och	 leksaker	och	om	det	 är	möjligt	 att	 kombinera	de	
två	 kategorierna.	 ”Vart	 är	 de	 allmännyttiga	 leksakerna	 för	 vuxna	 eller	 de	
leksaker	som	knappt	går	att	urskilja	från	bruksföremål,	 leksaker	som	vuxna	
och	barn	kan	använda	tillsammans?”	

Mångsidighet	är	en	av	grundpelarna	 som	 lyfts	 fram,	att	 inte	 veta	 vad	 som	
kommer	 att	 hända	 är	 en	 grundläggande	 oförutsägbarhet	 i	 livet.	 Detta	 kan	
enligt	 författaren	 verka	 både	 skrämmande	 och	 spännande.	 Lekar	 och	
leksaker	som	inte	har	något	entydigt	resultat	kan	exempelvis	vara	en	boll,	då	
en	rund	boll	har	många	möjligheter	och	ingen	direkt	riktning	varpå	man	inte	
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kan	veta	säkert	vilket	håll	den	kommer	att	fara	åt	eller	när	den	kommer	att	
stanna.	

Berg	 menar	 att	 leksaker	 kan	 användas	 som	 ett	 barns	 konkreta	 språk	 och	
uttryckssätt	och	kan	användas	som	ett	verktyg	för	kognitiv	och	känslomässig	
utveckling.	

2.8 THE	THEORY	OF	LOOSE	PARTS	

Enligt	 Nicholson	 (1970)	 finns	 det	 bevis	 på	 att	 barn	 älskar	 att	 leka	 och	
upptäcka	 nya	 saker	 och	 att	 detta	 bidrar	 till	 en	 ökad	 kreativitet	 och	
innovationsförmåga.	 Vidare	 menar	 författaren	 att	 graden	 kreativitet	 och	
uppfinningsrikedom	är	direkt	kopplat	till	antalet	variabler.	Att	integrera	med	
variabler	som	olika	material,	former,	människor	och	djur	samt	koncept	och	
idéer	 har	 en	 sak	 gemensamt,	 de	 innefattar	 lösa	 delar.	 Lösa	 delar	 (Loose	
parts)	 bygger	 på	 en	 teori	 (The	 Theory	 of	 loose	 parts)	 som	Nicholson	 kom	
med	under	1970-talet	och	innefattar	saker	som	kan	omformas,	kombineras	
och	användas	på	flera	olika	sätt.	Nicholson	menar	att	produkter	med	dessa	
egenskaper	uppmuntrar	fantasin	och	ökar	kreativiteten	och	problemlösning	
samt	uppmuntrar	fri	lek	(open	ended	learning)	eftersom	det	inte	finns	något	
givet	slutresultat.	

2.9 LEKSAKERS	SÄKERHET		

För	 att	 säkerställa	 att	 slutresultatet	 uppfyller	 de	 krav	 och	
rekommendationer	som	finns	kring	leksaker	och	dess	säkerhet	har	reglerna	
kring	detta	utforskats.	

Konsumentverket	 (2015)	menar	att	 leksaker	 ska	vara	hållbara	och	klara	av	
både	 kast	 och	 bett	 utan	 att	 gå	 sönder	 samt	 tåla	 att	 tvättas.	 Enligt	
konsumentverket	är	det	viktigt	att	välja	 leksaker	som	passar	barnets	ålder,	
vikt	 och	 förmåga	 och	 kontrollera	 om	 det	 finns	 rekommendationer	 eller	
varningar	 från	 tillverkaren.	 Leksaker	 som	är	anpassade	 till	 barn	under	3	år	
får	 inte	 innehålla	 smådelar	 som	 kan	 utgöra	 en	 kvävningsrisk.	 För	 att	
undersöka	om	leksaker	innehåller	smådelar	som	kan	vara	farligt	för	ett	litet	
barn	 finns	 konsumentverkets	 smådelscylinder.	 Saker	 som	 får	 plats	 i	 den	
31,7mm	breda	cylindern	samt	små	bollar	som	är	mindre	än	45mm	har	visats	
utgöra	 en	 kvävningsrisk	 för	 små	 barn.	 	 Leksaker	 för	 små	 barn	 ska	 enligt	
Konsumentverket	 (2015)	ha	korta	avrundade	 former	 för	att	undvika	att	de	
skadar	mun	och	 hals.	 Även	 långa	 snören	 ska	 undvikas	 på	 leksaker	 till	 små	
barn	då	de	kan	fastna	runt	barnets	hals.	Leksaker	som	bör	undvikas	för	barn	
under	3	år	 ska	 vara	märkta	med	 texten	 ”Inte	 lämplig	 för	barn	under	3	år”	
eller	symbolen	som	symboliserar	detta	(Figur	7).	
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Figur 7: Säkerhetssymbol för leksaker "Inte lämplig för barn under 3 år" 

	

Lagen	om	leksakers	säkerhet	(2011:579)	syftar	till	att	skydda	barns	hälsa	och	
säkerhet	vid	tillhandahållning	genom	krav	och	bestämmelser.		

	

”9§ En	 leksak	 får	 inte	 innebära	 någon	 risk	 för	 någon	 persons	 hälsa	 eller	
säkerhet	 när	 den	 används	 på	 avsett	 eller	 förutsebart	 sätt	 med	 hänsyn	 till	
barns	beteende.	Vid	denna	bedömning	ska	hänsyn	tas	till	förmågan	hos	barn	
och,	 i	 förekommande	 fall,	 dem	 som	 har	 uppsikt	 över	 barn	 att	 hantera	
leksaken.	Detta	gäller	särskilt	för	leksaker	som	är	avsedda	för	barn	i	en	viss	
angiven	åldersgrupp.		

Regeringen	 eller	 den	 myndighet	 som	 regeringen	 bestämmer	 får	 meddela	
föreskrifter	om	särskilda	säkerhetskrav	för	leksaker.		

Säkerhetskraven	 enligt	 första	 och	 andra	 styckena	 ska	 uppfyllas	 under	 hela	
den	tid	leksaker	normalt	sett	kan	förväntas	användas.		

	

10§ En	 tillverkare	 ska	 förse	 leksaken	eller	 leksakens	 förpackning	 samt,	 om	
det	är	lämpligt,	bruksanvisningen	som	medföljer	leksaken	med	varningar	och	
informationstexter	om	de	inbyggda	faror	och	skaderisker	som	användningen	
av	 leksaken	 kan	 medföra	 och	 om	 hur	 dessa	 kan	 undvikas.	 Varningar	 och	
informationstexter	ska	i	förekommande	fall	innehålla	upplysning	om	
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1. krav	på	användarnas	lägsta	eller	högsta	ålder,	
2. krav	på	användarnas	förmåga,	
3. krav	på	användarnas	högsta	eller	lägsta	vikt,	
4. att	leksaken	endast	ska	användas	under	tillsyn	av	vuxen,	samt	
5. Försiktighetsåtgärder	vid	användning	för	vissa	kategorier	av	leksaker.	

Regeringen	 eller	 den	 myndighet	 som	 regeringen	 bestämmer	 meddelar	
närmare	föreskrifter	om	innehållet	i	varningar	och	informationstexter.		

Regeringen	 eller	 den	 myndighet	 som	 regeringen	 bestämmer	 får	 meddela	
föreskrifter	 om	 placeringen	 och	 utformningen	 i	 övrigt	 av	 varningar	 och	
informationstexter.	(Sveriges	Riksdag,	2011)	”	

2.10 TEKNIK	I	SKOLAN		
För	 att	 få	 en	 grundläggande	 kunskap	 i	 vad	 teknik	 innefattar	 och	 vilka	
teknikmoment	 barn	 ska	 kunna	 hantera	 har	 läroplanen	 för	 förskolan	
studerats.	Skolverket	(2016)	beskriver	förskolans	värdegrund	och	riktlinjer	 i	
läroplanen	för	förskolan	(Lpfö	98	reviderad	2016).	Där	kan	man	bland	annat	
läsa	att	förskolan	ska	sträva	efter	att	varje	barn:	

• Utvecklar	 sin	 förståelse	 för	 rum,	 form,	 läge	 och	 riktning	 och	
grundläggande	 egenskaper	 hos	 mängder,	 antal,	 ordning	 och	
talbegrepp	samt	för	mätning,	tid,	och	förändring	

• Utvecklar	 sin	 förmåga	 att	 använda	 matematik	 för	 att	 undersöka,	
reflektera	 över	 och	 pröva	 olika	 lösningar	 av	 egna	 och	 andras	
problemställningar,	

• Utvecklar	 sin	 förmåga	 att	 utskilja,	 uttrycka,	 undersöka	 och	 använda	
matematiska	begrepp	och	samband	mellan	begrepp,	

• Utvecklar	sin	matematiska	förmåga	att	föra	och	följa	resonemang	
• Utvecklar	sin	 förmåga	att	urskilja	teknik	 i	vardagen	och	utforska	hur	

enkel	teknik	fungerar	
• Utvecklar	sin	 förmåga	att	bygga,	skapa	och	konstruera	med	hjälp	av	

olika	tekniker,	material	och	redskap	

Vidare	 bygger	 Skolverkets	 läroplan	 för	 grundskolan,	 förskoleklassen	 och	
fritidshemmet	 (2011,	 reviderad	 2016)	 på	 att	 teknikkunnande	 blir	 allt	
viktigare	 för	människan	 i	dagens	 teknikintensiva	samhälle.	De	belyser	även	
vikten	 av	 att	 förstå	 sambandet	mellan	 teknikens	 roll	 för	 individ,	 samhälle	
och	 miljö.	 	 Syftet	 med	 teknikundervisning	 i	 skolan	 är	 att	 bidra	 till	 att	
eleverna	 utvecklar	 ett	 intresse	 och	 blir	 medvetna	 om	 tekniken,	 dess	
historiska	 utveckling	 och	 påverkan	 på	 samhällsutvecklingen	 genom	 tiden.	
Kursplanen	för	teknik	innefattar	att	eleverna	lär	sig	identifiera	och	analysera	
problem	och	behov	i	tekniska	lösningar	samt	problemlösning	med	utveckling	
av	egna	tekniska	 idéer.	 	Teknikundervisningen	 innefattar	också	en	kunskap	
om	tekniska	begrepp	och	frågor	som	rör	estetik,	etik,	könsroller	och	hållbar	
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utveckling.		

I	 kursplanen	 för	 teknik	 (2011)	 finns	 specifika	 kriterier	 som	 innefattar	 det	
centrala	 innehållet	 i	 teknikundervisningen.	 Kriterier	 är	 uppdelade	 efter	
årskurserna	1-3	och	4-6.	

Mellan	årskurs	1-3	 ska	eleverna	ha	utforskat	 tekniska	 lösningar	med	enkla	
mekanismer	som	hävstång	och	länkar	för	att	förstå	hur	de	är	uppbyggda	och	
vilka	 förbättringsåtgärder	 som	 finns.	 De	 ska	 även	 arbeta	 med	 eget	
konstruktionsarbete	genom	hela	processen	från	skiss	till	fysisk	modell,	med	
tillämpning	av	enkla	mekanismer	och	begrepp	inom	teknikområdet.	Stor	vikt	
läggs	också	på	hur	teknik,	människa,	samhälle	och	miljö	samverkar	och	hur	
föremål	är	anpassade	efter	människans	behov.		

I	 årskurs	 4-6	 undersöks	 samverkan	mellan	 olika	 komponenter,	 exempelvis	
kraftöverföring	med	hjälp	 av	 rörliga	delar	 som	sammanfogas	med	hjälp	 av	
mekanismer.	 Principer	 för	 uppbyggnaden	 av	 hållfasta	 och	 stabila	
konstruktioner	undersöks	samt	egenskaperna	hos	vanliga	material	som	trä,	
glas	 och	 betong.	 Eleverna	 arbetar	 med	 hela	 utvecklingsprocessens	 olika	
faser	 innefattande	 identifiering	 av	 behov,	 analys	 och	 undersökning,	
lösningsförslag,	 konstruktion	 och	 utvärdering	 samt	 dokumentation	 med	
skisser,	måttangivelser	och	modeller.		

Lindahl	 (2003)	betonar	vikten	av	att	 introducera	och	väcka	ett	 intresse	 för	
teknikområdet	 redan	 i	 en	 tidig	 ålder	 för	 att	 kunna	 utveckla	 förmågor	 att	
identifiera	 och	 lösa	 problem.	 Enligt	 Forsberg	 et	 al.	 (2009)	 är	 ett	 bra	
komplement	till	teknikundervisning	i	skolan	konstruktionsleksaker	som	Lego	
och	Fishertekniks	bygglådor.	Med	dessa	produkter	ges	barnen	möjlighet	att	
träna	finmotorik	och	sortera	efter	färg,	form	och	storlek.	Byggandet	ger	en	
uppfattning	och	föremåls	tyngder,	stabilitet	och	sammanfogningsteknik.	De	
menar	 vidare	 att	 materialet	 är	 bra	 för	 samarbetsförmågan.	 Både	 fria	 och	
styrda	konstruktioner	för	att	lära	sig	läsa	ritningar	och	öva	steg	för	steg.		
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3  Metod och genomförande 
Nedan	 beskrivs	 arbetets	 genomförande	 innefattande	 projektplanering	 och	
de	fem	faserna	planera,	rekognosera,	generera,	detaljera	och	kommunicera.	
Avsnittet	ger	även	en	redogörelse	för	de	metoder	som	använts,	förklaringar	
på	hur	de	har	genomförts	och	hur	de	är	relevanta	för	projektet.	

3.1 DESIGNPROCESSEN	

Enligt	 SVID	 (2016)	 innebär	 en	 designprocess	 en	 utvecklingsprocess	 som	
innefattar	 behovsanalys,	 idégenerering,	 utveckling	 och	 genomförande.	
Faserna	 genomförs	 med	 hjälp	 av	 olika	 metoder	 och	 fokus	 ligger	 enligt	
författaren	 i	 att	 undersöka	 användarens	 situation	 för	 att	 förstå	 behov	och	
formulera	problem.		

Dubberly	 (2004)	 menar	 designprocesser	 finns	 överallt,	 att	 design	
förekommer	 på	 olika	 sätt	 i	 olika	 former	 men	 att	 processerna	 ändå	 liknar	
varandra.	 De	 flesta	 designprocesserna	 har	 tre	 saker	 gemensamt,	 de	 är	
uppbyggda	 av	 olika	 moment,	 de	 strävar	 efter	 att	 uppnå	 ett	 mål	 och	 de	
genomförs	vanligtvis	iterativt.		

För	 att	 bli	 en	 bättre	 designer	 krävs	 en	 genomtänkt	 designprocess	 och	 en	
förståelse	för	vad	som	ingår	i	processen,	hur	det	ska	genomföras	och	varför	
det	utförs.	Dubberly	 (2004)	menar	att	vi	måste	 fokusera	på	processen	och	
en	kontinuerlig	utveckling	för	att	uppnå	ett	lyckat	slutresultat.	Vidare	påstår	
författaren	att	det	är	viktigt	att	i	ett	tidigt	skede	fundera	över	vilken	typ	av	
designprocess	 som	 bör	 användas	 för	 ett	 specifikt	 projekt	 för	 att	 öka	
möjligheterna	och	minimera	riskerna.		

3.1.1 HÅLLBAR	DESIGNPROCESS	
För	 att	 lyckas	med	 hållbarhetsarbetet	 inom	 en	 utvecklingsprocess	 handlar	
det	om	att	förstå	och	kritisk	analysera	alla	steg	i	en	produkts	livscykel.	Enligt	
Wikberg	Nilsson	et	al.	 (2015)	bygger	det	på	att	designa	 långsiktigt	hållbara	
lösningar	 med	 användaren	 i	 centrum	 och	 använda	 material	 och	 tekniker	
med	minimal	 påverkan	 på	 naturresurser.	 Enligt	 Johannesson	 et	 al.	 (2013)		
bygger	 principen	 för	 hållbar	 design	 på	 att	 skapa	 produkter	 med	 längre	
livslängd	med	bättre	 kvalitet	 som	 inte	behöver	 bytas	 lika	ofta.	 Författaren	
belyser	 också	 vikten	 av	 att	 designa	 lösningar	 som	 är	 anpassade	 efter	
återanvändning	 och	 återvinning.	 För	 att	 bidra	 till	 ett	 miljövänligt	
produktutbud	 krävs	 enligt	 Johannesson	 et	 al.	 (2013)	 ett	 miljötänk	 genom	
hela	 utvecklingsprocessen	 som	 innefattar	 både	 materialval,	
konstruktionsprinciper	och	komponentval.		

Förhoppningen	är	att	slutresultatet	ur	ett	hållbarhetsperspektiv	ska	bidra	till	
en	mindre	resurspåverkan	genom	kvalitativa	lösningar.	
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3.2 PLANERA	

Som	 en	 grund	 i	 projektet	 skapades	 en	 projektplanering	 över	 arbetet.	
Kapitlet	 innefattar	 projektplanering	 och	 en	 beskrivning	 över	 den	
designprocess	som	använts.		

3.2.1 PROCESS	
Då	 designprojektet	 haft	 en	 relativt	 bred	 utgångspunkt	 kan	 processen	 ses	
som	 ett	 mer	 utforskande	 explorativ	 arbete	 som	 kräver	 en	 öppnare	
projektmodell.	Designprocessen	som	använts	i	projektet	består	därför	av	en	
iterativ	 process	 som	 inspirerats	 av	 IDEO:s	 användarcentrerade	
designprocess	 och	 bygger	 på	 fem	 faser	 där	 utvecklingen	 sker	 upprepande	
och	 delvis	 parallellt	 (IDEO,	 2016).	 De	 fem	 faserna	 innefattar	 Planera,	
Rekognosera,	 Generera,	 Detaljera	 och	 Kommunicera.	 En	 iterativ	 process	
innebär	att	designern	kan	arbeta	överlappande	och	upprepande	mellan	de	
olika	momenten	för	att	säkerställa	att	användarbehoven	uppfylls	(Lidwell	et	
al.	2010)			

Processmodellen	 utgick	 från	 de	 moment	 som	 ansågs	 viktiga	 för	
designprocessen.	Momenten	 grupperades	 sedan	 och	 sammanställdes	 i	 de	
fem	cirklarna	enligt	figur	8.	Då	utgångspunkten	var	iteration	användes	de	tre	
sista	 bokstäverna	 i	 ordet	 iterera	 (ERA)	 som	 en	 gemensam	 nämnare	 för	
namnen	 på	 faserna.	 Pilarna	 på	 utsidan	 av	 cirklarna	 visar	 på	
designprocessens	 startriktning	 och	 överlappningen	 i	 mitten	 av	 figuren	 ska	
illustrera	den	iterativa	processen	(Figur	8).		

Den	 första	 fasen	 innefattar	 en	 planering	 av	 projektet	 involverande	 en	
projektplan	 och	 en	 tidsplanering	 för	 arbetet.	 Rekognoseringsfasen	
innehåller	en	grundläggande	undersökning	som	omfattar	en	litteraturstudie,	
problembestämning,	användarstudier	och	kartläggning	av	behov.	Resultatet	
av	 den	 andra	 fasen	 sammanställs	 till	 en	 kravspecifikation	 och	 en	
designvision	som	följer	med	under	hela	projektet.	Genereringsfasen	består	
av	idégenerering	med	hjälp	av	kreativa	metoder	och	utvärdering	av	koncept.	
Detaljeringsfasen	 innefattar	 detaljdesign,	 modellbyggnad	 och	 konceptval	
och	den	sista	 fasen	handlar	om	kommunikation	och	består	av	visualisering	
av	 slutresultatet.	 Eftersom	projektet	 bedrivs	 enskilt	 är	 en	öppen	planering	
att	 föredra,	 då	 det	 ger	 mer	 utrymme	 för	 förändringar	 under	 processens	
gång.			
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Figur 8: Processmodell iterERA 

	

3.2.2 PROJEKTPLANERING	
För	att	skapa	en	struktur	i	arbetet	inleddes	projektet	med	att	sätta	ihop	en	
projektplan.	 Projektplaneringen	 sammanställdes	 skriftligt	 och	 har	
uppdaterats	under	projektets	gång.		

Eftersom	projektet	varit	tidsbegränsat	skapades	ett	Gantt-schema	i	Excel	för	
att	 planera	 uppskattad	 tidsåtgång	 för	 de	 olika	 momenten	 och	 visualisera	
viktiga	deadlines.	Ett	Gantt-schema	används	med	 fördel	 tidigt	 i	 en	process	
för	att	åskådliggöra	momentens	start-	och	slutdatum	och	för	att	bilda	sig	en	
snabb	överblick	(Johannesson	et	al.,	2013).		
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3.3 REKOGNOSERA	

Under	 denna	 fas	 genomfördes	 den	 grundläggande	 teoriinsamlingen	 samt	
användarstudier	och	behovsanalyser.	För	att	undersöka	marknaden	utfördes	
även	 en	 benchmarking	 för	 att	 utforska	 konkurrerande	 lösningar	 inom	
området.	 Nedan	 beskrivs	 de	 metoder	 som	 använts	 vid	
informationsinsamlingen	samt	tillvägagångssättet.				

	

	

	

3.3.1 INTERVJU	
Intervju	är	en	metod	som	framförallt	används	för	att	insamla	kvalitativ	data	
och	 syftar	 till	 att	 utveckla	 en	 djupare	 förståelse	 för	 användaren	 och	 en	
kunskap	 om	 personens	 erfarenheter	 och	 åsikter	 (Wikberg	 Nilsson	 et	 al,	
2015).	Resultatet	från	en	intervju	ger	subjektiv	data	eftersom	det	innefattar	
personens	egna	bedömningar	och	upplevelser.	Intervjuer	kan	enligt	Bohgard	
et	 al.	 (2010)	 delas	 in	 i	 tre	 kategorier,	 strukturerad,	 semistrukturerad	 och	
ostrukturerad.	En	strukturerad	intervju	innehåller	förutbestämda	frågor	och	
ger	 mer	 kvantitativa	 resultat	 medan	 en	 ostrukturerad	 intervju	 genomförs	
mer	 i	 öppen	 dialog	 utifrån	 ett	 tema	 och	 ger	 mer	 kvalitativa	 data.	 En	
semistrukturerad	 intervju	 är	 ett	 mellanting	 som	 består	 av	 ett	 antal	
förbestämda	frågor	eller	teman	men	med	större	utrymme	för	följdfrågor.	
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I	projektet	genomfördes	intervjuer	vid	två	olika	tillfällen	för	att	få	en	insikt	i	
de	 miljöer	 där	 målgrupp	 och	 användare	 verkar.	 Den	 första	 intervjun	
genomfördes	med	två	personer	ur	personalen	på	Hägerns	förskola	för	att	få	
en	inblick	i	hur	personalen	upplever	barnens	lek	och	leksaker	i	förskolemiljö.	
Den	 andra	 intervjun	 utfördes	med	 ägaren	 på	Doffi	 barnbutik	 för	 att	 få	 en	
uppfattning	 av	 vilka	 produkter	 de	 säljer	mest	 av	 och	 hur	 de	 resonerar	 vid	
inköp	av	produkter	för	barn.	Vid	båda	tillfällena	användes	semistrukturerade	
intervjuer	 med	 några	 förutbestämda	 frågor	 som	 sedan	 övergick	 i	 en	 mer	
öppen	 dialog	 med	 följdfrågor	 som	 skapades	 allt	 eftersom	 intervjun	
fortskred.	 Semistrukturerade	 intervjuer	 valdes	 eftersom	 intervjuerna	
genomfördes	 relativt	 tidigt	 i	 projektet	 när	 problembestämningen	 inte	 var	
helt	 klargjort,	 varpå	 ett	 öppet	 förhållningssätt	 var	 att	 föredra.	 Under	
intervjuerna	 antecknades	 stödord	 i	 ett	 litet	 block	 som	 sammanställdes	
direkt	efter	besöket.		

3.3.2 ENKÄTER	
Enkätundersökning	är	en	metod	som	möjliggör	snabba	svar	av	ett	stort	antal	
människor.	 Vid	 enkätundersökningar	 ställs	 höga	 krav	 på	 utformning	 och	
formulering	av	frågor	för	att	minimera	misstolkningar.	Bohgard	et	al.	(2010)	
betonar	 vikten	 av	 ett	 genomtänkt	 frågeformulär	 för	 att	 uppnå	 entydiga	
tolkningar.	 Enkäter	 kan	 innehålla	 både	 öppna	 frågor	 och	 fasta	
svarsalternativ	 eller	 skalor.	 De	 fasta	 svarsalternativen	 är	 lättare	 att	
analyseras	och	ger	mer	kvantitativ	data	medan	de	öppna	frågorna	kan	leda	
till	kvalitativ	information.	Enligt	Bohgard	et	al.	(2010)	är	enkätundersökning	
en	 effektiv	 och	 billig	 metod	 med	 fördelen	 att	 de	 kan	 genomföras	 helt	
anonymt	 utan	 personlig	 kontakt	 genom	 att	 de	 svarande	 lämnar	 sina	 svar	
skriftligt	och	enskilt.		

En	 omfattande	 enkätundersökning	 genomfördes	 för	 att	 få	 en	 ökad	
förståelse	för	de	problem	och	behov	som	finns	i	dagens	leksaker	och	för	att	
få	 önskemål	 från	 målgruppen.	 Enkäten	 innehöll	 både	 frågor	 med	 fasta	
svarsalternativ	 som	 bland	 annat	 frågor	 om	 leksakers	 egenskaper,	 färg	 och	
material	 och	 öppna	 frågor	 om	 barnens	 leksaker.	 Detta	 för	 att	 få	 både	
kvantitativa	 analyser	 och	 kvalitativ	 information	 från	 målgruppen.	
Frågeformuläret	 inleddes	 med	 några	 enklare	 frågor	 för	 att	 de	 svarande	
skulle	känna	 sig	bekväma	och	komma	 in	 i	 tänket.	Enkäten	 sammanställdes	
digitalt	 via	 Google	 Formulär	 och	 skickades	 ut	 till	 barnföräldrar	 via	
föräldraforum	på	sociala	medier.	

För	att	testa	enkäten	genomfördes	pilotutvärderingar	mot	en	mindre	grupp	
innan	enkäten	skickades	ut	på	riktigt.		

3.3.3 OBSERVATION	
Observation	 är	 en	 objektiv	 metod	 som	 används	 för	 att	 undersöka	
människors	beteende	i	olika	situationer.	Syftet	med	observationer	är	enligt	
Bohgard	et	al.	(2010)	att	undersöka	hur	personer	agerar	i	en	viss	miljö	utan	
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att	påverka	genomförandet	och	på	så	 sätt	 få	en	 insikt	 i	 vilka	problem	som	
kan	uppstå	 vid	 genomförandet.	Observationer	 kan	både	 vara	 systematiska	
och	osystematiska	och	ske	direkt	eller	 indirekt.	Systematiska	observationer	
används	 ofta	 när	 något	 specifikt	 ska	 observeras	 och	 innebär	 att	
observationen	 sker	 aktivt	 utifrån	 förbestämda	 scheman	 medan	 en	
osystematisk	observation	med	fördel	används	tidigt	i	en	process	där	ett	mer	
öppet	 förhållningssätt	 krävs	 för	 att	 iaktta	 allt	 av	 intresse.	 Direkta	
observationer	 innebär	 att	 observatören	 finns	 på	 plats	 och	 iakttar	 en	 viss	
situation,	 varpå	 det	 är	 viktigt	 att	 inte	 störa	 eller	 påverka	 personerna	 som	
iakttas	 (Bohgard	 et	 al.,	 2010).	 Indirekt	 observation	 kan	 genomföras	 med	
hjälp	av	filmkamera	utan	att	närvara	personligen	på	plats.		

Observationer	har	genomförts	vid	tre	olika	tillfällen	i	olika	lekmiljöer.	För	att	
få	 en	 bred	 bild	 av	 barnens	 lekvanor	 genomfördes	 observationer	 både	 på	
förskolor,	 offentliga	 lekplatser	 och	 hemma	 hos	 barnfamiljer	 i	 barnens	
hemmiljö.	Osystematiska	 observationer	 användes	 vid	 samtliga	 tillfällen	 för	
att	inte	begränsa	intrycken	kring	barnens	lek	och	leksaker.		

Den	 första	 observationen	 genomfördes	 på	 Hägerns	 förskola	 under	 90	
minuter	 för	 att	 undersöka	 barnens	 lekmönster.	 Under	 90	 minuter	
observerades	 olika	 rum	 i	 lokalen	 och	 kamera	 användes	 för	 att	 fotografera	
miljön.		

Den	andra	observationen	genomfördes	på	Teknikens	Hus	i	Luleå	och	varade	
60	minuter.	Halva	observationen	genomfördes	 genom	att	 studera	de	olika	
avdelningarna	 i	 lokalen	 och	 människornas	 beteende	 vid	 olika	 situationer,	
och	den	andra	halvan	av	undersökningen	genomfördes	genom	att	sitta	still	
på	samma	ställe	och	studera	rörelsen	i	lokalen.		

Den	tredje	observationen	genomfördes	vid	Kåge	Hamn	på	Lego-verkstan	där	
det	finns	fri	tillgång	till	lego	och	vattenlandskap.	Övrig	observation	har	skett	
i	barns	hemmiljö	under	korta	stunder	vid	flera	tillfällen.		

3.3.4 BENCHMARKING	
Benchmarking	 består	 enligt	 Johannesson	 et	 al.	 (2013)	 av	 en	
konkurrensanalys.	 Konkurrensanalysen	 innefattar	 en	 undersökning	 av	 de	
lösningar	 som	 finns	på	marknaden	 i	 dagsläget	och	hur	 andra	 löst	 liknande	
problem.	

Benchmarking	 har	 genomförts	 iterativt	 under	 hela	 processen	 för	 att	
undersöka	 marknadens	 lösningar	 och	 för	 att	 ge	 inspiration.	 I	 början	 av	
projektet	 genomfördes	 en	 relativt	 bred	 undersökning	 av	 det	 lekmaterial	
som	finns	i	butiker	och	på	internet	för	att	undersöka	genusuppdelning	bland	
leksaker.	 Allt	 eftersom	 projektet	 fortskred	 undersöktes	 nya	 områden	 och	
konkurrerande	 lösningar	 till	 de	 idéer	 som	 framkom.	 En	 del	 av	
benchmarkingen	har	bestått	av	att	undersöka	långvariga	leksaker	som	håller	
under	 många	 år	 och	 intresserar	 barn	 i	 flera	 åldrar.	 Som	 en	 utgångspunkt	
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undersöktes	byggbara	och	föränderliga	leksaker	som	kan	omformas.	För	att	
få	 inspiration	 från	 andra	 områden	 undersöktes	 även	 inredning	 och	
modullösningar	i	andra	kategorier.	

3.3.5 DESIGNSPECIFIKATION	
En	 designspecifikation	 är	 enligt	 Wikberg	 Nilsson	 et	 al.	 (2015)	 en	
sammanställning	 av	 identifierade	 krav,	 behov	 och	 önskemål	 som	
representerar	förväntningarna	på	lösningen.	Specifikationen	kan	uppdateras	
utmed	 att	 projektet	 fortskrider	 och	 bör	 följa	 med	 under	 hela	 processens	
gång.	 	 Utifrån	 den	 insamlade	 informationen	 från	 förstudien	 och	
kontextfasen	 sammanställdes	 en	 designspecifikation.	 Specifikationen	
baserar	 sig	 både	 i	 behovsanalysen	och	den	 teoretiska	 grunden	 i	 projektet.	
Designspecifikationen	 sammanställdes	 som	 en	 punktlista	med	 krav	 och	 en	
förtydligande	text	för	varje	punkt	i	listan.			

3.3.6 LITTERATURSTUDIE	
För	 att	 få	 en	ökad	 kunskap	och	en	 vetenskaplig	 grund	 i	 projektet	 inleddes	
arbetet	 med	 en	 litteraturstudie	 inom	 det	 angivna	 området.	 Enligt	 Hart	
(1998)	 är	 litteraturstudien	 viktig	 för	 få	 en	 insikt	 i	 den	 forskning	 som	
genomförts	i	ämnet	för	att	själv	kunna	bedriva	ett	projekt	som	expert	inom	
området.	 Det	 gäller	 dock	 att	 kritiskt	 granska	 litteraturen	 för	 att	 uppnå	 ett	
tillförlitligt	resultat.		

Under	 litteraturstudien	studerades	bland	annat	artiklar	och	 litteratur	 inom	
design,	barnkultur,	leksaker	och	hållbarhet.	För	att	få	expertis	inom	området	
kontaktades	programansvarig	på	utbildningen	Child	Culture	Design	på	HDK	i	
Göteborg.	Därigenom	 framkom	 tips	om	ett	 antal	 forskare	 inom	barnkultur	
och	 leksaker.	 Databaser	 som	 användes	 som	 sökmotorer	 var	 bland	 annat	
Primo.	 Vid	 databassökningarna	 användes	 sökord	 som	 design,	
genusperspektiv,	 lekmiljö,	 samt	 sökningar	 utifrån	 namn	 på	 forskare	 inom	
området	 lek	 och	 leksaker.	 Den	 största	 delen	 av	 litteraturstudien	
genomfördes	 i	 början	 av	 projektet,	 men	 i	 takt	 med	 att	 projektet	 har	
fortskridit	 har	 ny	 teori	 blivit	 relevant	 för	 projektet	 varpå	 litteraturstudier	
genomförts	 parallellt	 med	 övriga	 moment.	 Teorin	 sammanställdes	 i	 en	
tankekarta	enligt	figur	9.	
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Figur 9: Tankekarta utifrån teoriinsamling 

	

3.4 GENERERA	

För	 att	 öka	 inspirationen	 genomfördes	 det	 kreativa	 arbetet	 i	 olika	miljöer,	
detta	för	att	få	varierande	intryck	som	kan	bidra	till	olika	känslor	och	tankar	
och	 på	 så	 sätt	 skapa	 nya	 idéer.	 Wikberg	 Nilsson	 et	 al.	 (2015)	 lyfter	
betydelsen	 av	 kreativa	 miljöer	 och	 inspirerande	 material	 som	 en	 av	 de	
viktigaste	komponenterna	i	ett	lyckat	kreativt	arbete.	Författarna	menar	att	
ett	kreativt	klimat	behövs	 för	att	 inte	 låta	kontroll	och	regler	begränsa	oss	
och	 för	 att	 skapa	 ett	 öppet	 tryggt	 klimat	 där	 alla	 idéer	 och	 tankar	 är	
välkomna.		

Med	utgångspunkt	i	designvisionen	och	designspecifikationen	genomfördes	
ett	 antal	 kreativa	 metoder	 som	 beskrivs	 nedan	 tillsammans	 med	
tillvägagångssätt.	
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3.4.1 KOLLAGE	
Som	ett	 stöd	och	 inspirationskälla	 i	 den	 kreativa	 idéutvecklingen	 skapades	
ett	 kollage	 med	 urklipp	 från	 tidskrifter	 och	 inredningstidningar.	 Enligt	
Wikberg	 Nilsson	 et	 al.	 (2015)	 kan	 kollage	 användas	 i	 olika	 delar	 av	 en	
designprocess	 och	 består	 av	 en	 samling	 bilder	med	 syfte	 att	 förmedla	 en	
visuell	representation	av	något.	Det	finns	olika	varianter	av	kollage	som	kan	
användas	i	olika	delar	av	en	designprocess	med	olika	syften.	En	Moodboard	
har	enligt	 författarna	 syftet	att	 förmedla	en	känsla	medan	en	Stylingboard	
används	 för	 att	 ge	 kreativ	 inspiration	 med	 hjälp	 av	 bilder	 på	 liknande	
teknologier,	 former,	 färger	 och	 material.	 I	 detta	 projekt	 skapades	 en	
kombinerad	Moodboard	 och	 Styleboard	 för	 att	 visualisera	 de	 kriterier	 och	
känsla	 som	 slutresultatet	 önskas	 uppfylla.	 För	 att	 uppnå	 rätt	 känsla	
blandades	 material	 i	 trä,	 grundfärgerna	 och	 smarta	 designlösningar	 som	
kunde	 appliceras	 på	 idéutvecklingen.	 Urklippen	 monterades	 sedan	 på	 ett	
vitt	A3-ark	 i	 en	organiskt	 strukturerad	ordning	 för	 att	 förmedla	 rätt	 känsla	
och	uttryck.	Kollaget	monterades	därefter	på	en	stående	skrivplatta	för	att	
kunna	 finnas	 med	 som	 en	 inspirationskälla	 under	 hela	 projektets	
fortsättning.			
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3.4.2 KATALOGMETODEN	
Katalogmetoden	är	en	metod	som	innebär	att	man	använder	kataloger	eller	
tidningar	 som	 ett	 hjälpmedel	 för	 att	 lösa	 problem	 och	 generera	 idéer	
(Johannesson	 et	 al.	 2013).	 Metoden	 kan	 både	 genomföras	 strukturellt	
genom	 att	 undersöka	 hur	 andra	 löst	 liknande	 problem,	 eller	 ostrukturerat	
genom	 att	 förutsättningslöst	 söka	 inspiration	 i	 katalogen.	 I	 projektet	
användes	 ett	 ostrukturerat	 tillvägagångssätt	 där	 designlösningar	 i	
inredningstidningar	 användes	 som	 inspiration	 för	 att	 få	 idéer	 som	 i	 sin	 tur	
kan	ge	ytterligare	idéer	genom	association.		

3.4.3 BRAINWRITING	BIG	SHEET		
Brainwriting	Big	Sheet	är	en	metod	som	går	ut	på	att	formulera	problemet	i	
mitten	av	ett	 tomt	stort	papperet	och	skissa	 idéer	 runt	om	problemet	och	
sedan	 bygga	 vidare	 på	 idéerna.	 I	 projektet	 användes	 metoden	 som	 en	
kreativ	metod	med	utgångspunkt	 i	 tre	 lösningskategorier.	 	Tre	papper	 i	A3	
användes	med	olika	teman	i	mitten	av	papperet.	De	tre	kategorierna	var:		

”I	gränslandet	mellan	inredning	och	lekmaterial”	

”Bygg	dina	egna	leksaker”		

”Förnya	gamla	leksaker”	

3.4.4 NATURMETODEN	
För	 att	 ändra	 tankesättet	 och	 byta	 miljö	 för	 det	 kreativa	 arbetet	
genomfördes	 en	 metod	 kallas	 Naturmetoden.	 Metoden	 kan	 liknas	 vid	
”Analys	av	naturliga/biologiska	system”	som	enligt	Johannesson	et	al.	(2013)	
är	 en	metod	 där	man	 utgår	 ifrån	 hur	 naturen	 löser	 problem	 och	 formger	
saker.	 Det	 kan	 innefatta	 naturens	 former,	 strukturer	 och	
konstruktionsprinciper.	 Metoden	 genomfördes	 utomhus	 genom	 en	
promenad	genom	skogen	där	inspiration	hämtades	från	naturens	former	på	
växter	och	hur	naturens	delar	sitter	ihop	och	samarbetar.	Genom	foton	från	
promenaden	 fortsatte	 sedan	 idégenereringen	 inomhus	 med	 hjälp	 av	 att	
skriva	ut	bilderna	och	montera	dem	huller	om	buller	på	ett	stort	papper	och	
skissa	och	skriva	saker	runt	om.		

3.4.5 BRAINSTORMING	
För	att	utvidga	tankesättet	vid	idégenereringen	genomfördes	brainstorming	
med	personer	utanför	projektet.	Brainstorming	är	en	metod	som	syftar	 till	
att	utveckla	en	stor	mängd	 idéer	Wikberg	Nilsson	et	al.	 (2015).	Temat	som	
användes	var	”byggbara	leksaker”	och	”hur	kan	lekmaterial	utformas	för	att	
passa	 flera	 åldrar”.	 Frågeställningarna	 skrevs	 ner	 på	 ett	 papper	 som	 låg	
synligt	 på	 bordet	 under	 hela	 sessionen.	 Till	 en	 början	 användes	 post-it-
lappar	 för	 att	 skriva	 och	 skissa	 idéer.	 Därefter	 sorterades	 lapparna	 och	
kombinerades	 för	 att	 skapa	 nya	 idéer	 som	 skissades	 på	 papperet	 med	
frågeställningarna.	
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3.4.6 KATEGORISERING		
För	 att	 få	 en	 tydligare	 bild	 av	 idéerna	 från	 de	 kreativa	 metoderna	
kategoriserades	idéerna	och	grupperades	utifrån	egenskaper.	Kategorisering	
är	 en	 metod	 som	 kan	 användas	 för	 att	 kombinera	 lösningar	 ur	 samma	
kategorier	för	att	hitta	de	bästa	alternativen.		

3.4.7 PROTOTYPING	–	SKISSER	OCH	MODELLER	
Att	prototypa	 innebär	enligt	Wikberg	Nilsson	et	al.	 (2015)	att	skapa	skisser	
och	modeller	för	att	utforska	och	utvärdera	idéer.	Prototyper	kan	användas	
för	att	kommunicera	 idéer	eller	 för	att	ge	 inspiration	 till	nya	 lösningar	och	
kan	med	fördel	genomföras	under	flera	tillfällen	under	designprocessen.		

Prototyping	 är	 en	 metod	 som	 ger	 designern	 möjlighet	 att	 visualisera	 och	
testa	 funktion	och	proportioner	 i	 en	 lösning.	Det	 finns	 enligt	 Lidwell	 et	 al.	
(2010)	 tre	 varianter	 av	 prototyping,	 koncept,	 engångsprototyper	 och	
evolutionära	 modeller.	 Konceptprototyper	 är	 en	 snabb	 och	 ekonomisk	
metod	som	är	användbar	för	att	utvärdera	och	kommunicera	en	preliminär	
design.	 Konceptprototyping	 kan	 handla	 om	 enkla	 skisser	 eller	 snabba	 två-	
och	 tredimensionella	modeller.	 	 Engångsprototyper	används	 istället	 för	att	
testa	 funktioner	 eller	 prestanda.	 Genom	 att	 använda	 prototyping	 under	
delar	 av	 processen	 kan	 idéer	 och	 koncept	 utvärderas	 och	 detaljer	 kan	
förbättras.		

Skisser	innebär	enligt	Wikberg	Nilsson	et	al.	(2015)	kommunikation.	I	början	
av	 en	 designprocess	 används	 ofta	 enklare	 skisser	 för	 att	 skapa	
grundläggande	 idéer,	 och	 allt	 eftersom	 idéerna	 utvecklas	 kan	 skisserna	
detaljeras	 och	 förfinas.	 Skisser	 och	 enkla	 modeller	 användes	 under	 hela	
arbetet	för	att	få	bättre	förståelse	för	vad	lösningen	ska	klara	av	och	hur	den	
ska	utformas	samt	som	kommunikationsverktyg.		

3.4.8 KONCEPTVAL	
Konceptvalet	 grundar	 sig	 i	 designspecifikationen	 tillsammans	 med	 en	
konceptvalsmatris.	 En	 konceptvalsmatris	 är	 en	 metod	 för	 utvärdering	 av	
idéer	 som	 vanligtvis	 genomförs	 i	 grupp.	 Metoden	 bygger	 på	 att	 alla	
lösningar	 presenteras	 på	 ett	 likvärdigt	 sätt	 för	 att	 sedan	 utvärderas	 med	
hjälp	av	röstning	där	alla	deltagare	får	vara	med	och	påverka.		

Utifrån	 designspecifikationen	 skapades	 en	 konceptvalsmatris	 som	 grundar	
sig	 i	 kriterierna	 från	 specifikationen.	 Konceptvalsmatrisen	 består	 av	 sju	
kriterier	 som	 grundar	 sig	 i	 designspecifikationen	 och	 är	 följande:	 Kognitiv	
utveckling,	 motorisk	 utveckling,	 variationsmöjligheter,	 normkritisk,	
åldersoberoende,	 kreativitet	och	återanvändning.	Då	projektet	 genomförts	
individuellt	 användes	 en	 utomstående	 person	 för	 att	 utvärdera	 idéerna.	
Varje	koncept	fick	poängsättas	på	en	skala	från	1-5	för	vardera	kriterie	och	
sammanställdes	därefter	enligt	tabell	1.	
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Tabell 1: Tabell över konceptvalsmatris 

	 Rörigt	 Krumelur	 Byggbyrån	 Filuren	

Kognitiv	utveckling	 5	 5	 3	 3	

Motorisk	utveckling	 5	 5	 4	 4	

Variationsmöjligheter	 4	 5	 3	 4	

Normkritisk	 5	 5	 4	 4	

Åldersoberoende	 3	 5	 4	 3	

Uppmuntrar	kreativitet	 4	 5	 2	 5	

Återanvändning	 3	 5	 5	 4	

TOTAL	POÄNG:	 29	 35	 25	 27	

3.5 DETALJERA	

Detaljutvecklingen	genomfördes	med	en	utgångspunkt	i	användarbehov	och	
önskemål	 från	 designspecifikationen	 tillsammans	 med	 den	 teoretiska	
grunden.	För	att	utvärdera	och	detaljera	de	konceptuella	 idéerna	skapades	
modeller	i	olika	material	och	materialval	och	färgsättningar	utvärderades.	
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3.5.1 MATERIALVAL	
Materialvalet	 grundar	 sig	 framförallt	 i	 teorin	 kring	 olika	 material	 och	
benchmarking	 på	 vilka	 ekologiska	 material	 som	 används	 på	 leksaker	 i	
dagsläget.	 Vid	 val	 av	material	 besöktes	 en	 butik	 i	 centrala	 Skellefteå	 som	
säljer	ekologiska	och	giftfria	 leksaker.	Detta	 för	att	undersöka	hur	material	
kändes	 och	 upplevdes	 visuellt	 på	 leksaker	 av	 olika	 slag.	 Ett	 material	 som	
upplevdes	 lätt	 men	 kraftigt	 fanns	 på	 en	 produkt	 som	 föreställde	 en	 bil.	
Ägaren	 i	butiken	berättade	att	produkten	var	 tillverkad	 i	 gummiträ	 som	är	
en	 restprodukt	 från	 gummiträden,	 när	 trädet	 slutat	 producera	 latex	 mals	
träet	ner	och	blandas	med	kåda	 för	att	 sedan	gjutas	 till	 leksaker.	Fördelen	
med	gummiträ	är	att	materialet	är	lättare	än	massivt	trä	samtidigt	som	det	
är	vattentåligt	och	slitstarkt.		

3.5.2 FÄRGVAL	
För	 att	 välja	 färgsättning	 till	 konceptet	 användes	 färgprover	 från	 ett	
färgbolag.	 Populära	 färgkombinationer	 från	 färgkartor	 utvärderades	 (Figur	
10).	 Färgproverna	 grupperades	 utifrån	 vilka	 färger	 som	 passade	 ihop	 och	
utvärderades	sedan	med	grund	i	teorin	om	könsneutrala	färger	och	utifrån	
resultat	från	enkätundersökning.				

	

Figur 10: Färgprover 

3.5.3 FYSISK	MODELL	KARTONG	
Fysiska	modeller	ger	enligt	Lidwell	et	al.	(2010)	möjlighet	att	testa	funktion	
och	 få	 en	 känsla	 för	 proportioner.	 För	 att	 visualisera	 och	 utvärdera	
konceptförslaget	användes	fysiska	modeller	i	kartong	(Figur	11).	Modellerna	
skapades	 i	 skala	 1:4	 och	 bestod	 av	 kartong	 och	 tejp	 tillsammans	 med	
detaljer	i	modellera.		
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Figur 11: Kartongmodeller 

3.5.4 BYGGANVISNINGAR	
För	att	ge	möjlighet	att	utveckla	en	kunskap	om	att	följa	anvisningar	och	lära	
sig	steg-för-steg	skapades	anvisningar	för	olika	saker	man	kan	bygga	av	det	
slutgiltiga	konceptet.	De	olika	delmomenten	bestämdes	utifrån	skisser	med	
delkomponenterna,	 pilar	 och	 numreringar.	 Därefter	 skapades	 bilderna	 till	
bygganvisningarna	 i	 Autodesk	 Alias	 Autostudio	 tillsammans	 med	
programmen	 i	 Adobe	 Kreative	 Suite	 (Figur	 12).	 Delkomponenterna	
renderades	 i	 Autodesk	 Alias	 Autostudio	 och	 streckmarkeringar	 och	
numreringar	skapades	med	hjälp	av	Adobe	Illustrator	och	Adobe	Photoshop.	
Därefter	sammanställdes	en	förtydligande	anvisning	i	Adobe	InDesign.		

	

	

Figur 12: Programikoner 
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3.6 KOMMUNICERA	

För	 att	 kommunicera	 det	 slutgiltiga	 resultatet	 användes	 tredimensionella	
visualiseringar	och	enkla	fysiska	modeller.		

	

3.6.1 ENGÅNGSPROTOTYP	–	PLYWOOD		
För	 att	 få	 en	 känsla	 för	 verklig	 storlek	 och	 proportioner	 skapades	 enkla	
fysiska	 modeller	 i	 plywood	 och	 massivt	 trä.	 För	 att	 bidra	 till	 en	 hållbar	
designprocess	 användes	 restmaterial	 av	 plywood	 från	 ett	 stugbygge.	 Figur	
13	-	15	visar	planering,	tillkapningsschema	och	delkomponenter.	

	

Figur 13: Planering av engångsprototyp i plywood 
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Figur 14: Tillkapningsschema 

	

Figur 15: Delkomponenter fysisk modell 
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3.6.2 YTMODELLERING	
Ytmodellering	är	ett	hjälpmedel	 för	att	kommunicera	en	verklig	bild	av	ett	
koncept	 med	 hjälp	 av	 kurvor	 och	 ytor	 som	 sammanställs	 i	 ett	
modelleringsprogram	 (Johannesson	 et	 al.	 2013).	 	 Digitala	 modeller	 kan	
användas	 för	 att	 ge	 en	 känsla	 av	 hur	 produkten	 skulle	 kunna	 se	 ut	 i	
verkligheten.	Detta	med	hjälp	av	renderingar	med	material	och	färger	som	
motsvarar	de	förväntade	resultatet.		

En	 tredimensionell	 modell	 skapades	 i	 modelleringsprogrammet	 Autodesk	
Alias	Autostudio	(Figur	16).	Modellen	användes	både	för	att	få	en	visuell	bild	
av	de	olika	delarna	med	rätt	proportioner.	Den	färdiga	modellen	användes	
därefter	för	att	testa	olika	färgställningar	och	förslag	på	byggprojekt.		

	

Figur 16: Ytmodellering i Autodesk Alias 

3.7 KREDIBILITET	

För	 att	 säkerställa	 att	 den	 vetenskapliga	 referensramen	 grundar	 sig	 i	
relevanta	 källor	 har	 dessa	 kritiskt	 granskats.	 I	 första	 hand	har	 artiklar	 från	
välkända	databaser	och	relevanta	böcker	används	som	källor.		

Metoderna	som	används	i	projektet	har	varit	givande.	Genom	att	projektet	
genomförts	enskilt	kan	diskuteras	hur	utfallet	i	de	kreativa	metoderna	blivit	
om	fler	personer	involverats.	Enskilt	kreativt	arbete	kan	medföra	färre	idéer	
och	risken	finns	att	idéerna	inte	breddas	på	samma	sätt	som	om	det	kreativa	
arbetet	 bestått	 av	 fler	 personer	med	 andra	 infallsvinklar	 och	 diskussioner.	
För	 att	 få	 nya	 synpunkter	 har	 vissa	 kreativa	 metoder	 genomförts	 med	
personer	utanför	projektet.		

Enkäten	grundar	sig	i	199	svar	vilket	kan	ses	som	ett	representativt	urval	ur	
målgruppen	som	i	detta	fall	är	föräldrar	till	användarna.	
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4 Resultat  
I	 följande	 kapitel	 presenteras	 resultatet	 från	 designprocessens	 samtliga	
faser	och	delmoment.	

4.1 RESULTAT	AV	REKOGNOSERING	

Nedan	 sammanställs	 resultatet	 av	 rekognoseringen	 som	 bestått	 av	
enkätundersökning,	 observationer,	 intervjuundersökning	 och	
benchmarking.	 Informationen	 från	 detta	 resulterade	 i	 en	
designspecifikation.	

4.1.1 ENKÄT	
På	 frågan	 om	 lekmaterialets	 egenskaper	 var	 variation	 var	 det	 största	
önskemålet,	 leksaker	 som	 stimulerar	 kreativitet	 och	 fantasi	 och	 som	 kan	
varieras	 efter	 ålder	 och	 utveckling.	 Många	 upplevde	 stora	 problem	 med	
hållbarheten	 i	dagens	 leksaker,	både	vad	gäller	kvalitén	och	miljöaspekten.	
Det	 fanns	 ett	 uttalat	 önskemål	 om	 att	 kunna	 återanvända	 leksaker	 och	
möjligheten	 att	 ärva	 saker	 bland	 syskon.	 Många	 ansåg	 att	 det	 fanns	 för	
mycket	 giftiga	 ämnen	 i	 leksaker	 och	 önskade	 giftfria	 och	 miljövänliga	
material.	Könsneutrala	leksaker	efterfrågades	också.		

Bland	196	svarande	var	det	en	övervägande	andel	som	föredrog	trämaterial	
på	leksaker	(76	%)	före	plast,	metall	och	övriga	material	(Figur	17).	

	

	

Figur 17: Resultat av fråga 5 i enkäten som visar att majoriteten föredrar trämaterial 
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Frågan	om	färgval	gav	 inte	ett	 lika	entydigt	resultat.	49	%	av	197	svarande	
föredrog	 grundfärgerna	 röd,	 grön,	 gul	 och	blå	 framför	pastellfärger	 (34	%)	
och	omålade	trämaterial	(22	%)	(Figur	18).	

	

	

Figur 18: Färgpreferenser från enkätundersökning där grundfärgerna var populärast 

	

På	 frågan	 om	 vilken	 leksak	 de	 skulle	 välja	 till	 sitt	 barn	 om	 leksaken	 skulle	
fungera	under	många	år	 framfördes	 lekmaterial	 som	Lego,	klossar,	 fordon,	
boll	och	dockor	(Figur	19).		

	

Figur 19: Långvariga favoritleksaker från enkätundersökning 
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4.1.2 OBSERVATION	
I	enighet	med	enkäten	kan	observationen	sammanställas	 i	ordet	variation.	
Observationerna	 visade	 att	 det	 fanns	 en	 viss	 uppdelning	 i	 hur	 flickor	 och	
pojkar	leker	och	hur	leksakerna	skiljer	sig.		

På	förskolan	var	de	två	äldre	flickorna	5-6	år	i	ateljén	och	pysslade	medan	de	
tre	yngre	tjejerna	 i	åldrarna	1-4	år	 lekte	med	dockor	och	 läste	böcker	med	
någon	 vuxen.	Majoriteten	 av	 killarna	 var	 i	 rummet	med	byggmaterial	 som	
lego	 och	 klossar.	 Ett	 kollage	 på	 bilder	 med	 förskolans	 lekmaterial	 och	
aktiviteter	visas	i	figur	20.	

Observationen	 på	 Teknikens	 Hus	 visade	 att	 barnen	 bytte	 aktivitet	 relativt	
snabbt	 och	 provade	 på	 olika	 saker	 i	 lokalen.	 Barn	 och	 vuxna	 lekte	
tillsammans	 eller	 så	 stod	 de	 vuxna	 bredvid	 och	 observerade	 leken.	 Flickor	
och	 pojkar	 var	 blandade	 på	 de	 olika	 aktiviteterna	 och	 åldrarna	 varierade.		

	

Figur 20: Kollage sammanställt från observationer kring lek och leksaker 

Undersökningar	på	leksaksaffärer	visar	att	det	finns	en	viss	uppdelning	i	hur	
leksaker	är	avsedda	för	flickor	eller	pojkar.	Uppdelningen	bestod	framförallt	
av	avdelningens	uppbyggnad	då	leksaker	som	innehöll	dockor	och	husgeråd	
var	placerade	 ihop	på	en	del	 av	 avdelningen	medan	bilar	och	 verktyg	ofta	
placerades	 tillsammans.	 I	 vissa	 fall	 fanns	 produkter	 med	 samma	
utgångspunkt	men	som	detaljerats	för	att	avse	flickor	eller	pojkar	specifikt.	
Ett	 exempel	 på	 detta	 är	 en	 typ	 av	 byggbara	 plastklossar	 som	 fanns	 på	 en	
stor	 butikskedja.	 Produkten	 fanns	 i	 två	 olika	 varianter,	 den	 ena	
förpackningen	 var	 mestadels	 blå	 med	 en	 pojke	 i	 skjorta	 och	 den	 andra	
förpackningen	 var	 rosa	med	 ett	 barn	 i	 vit	 tröja	med	 spets.	 Förpackningen	
med	bild	på	en	pojke	innehöll	delar	i	färgerna	röd,	blå,	gul	och	grön	medan	
förpackningen	med	barnet	i	vit	spetströja	innehöll	bitar	i	pastellfärgerna	vit,	
rosa,	 ljusblå	 och	 ljusgrön	 (Figur	 21).	 Trots	 att	 det	 förekommer	
genusuppdelningar	 bland	 barnprodukter	 så	 finns	 det	 även	 produkter	 som	
kan	anses	vara	neutrala	i	både	färg	och	form.	
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Figur 21: Observation på leksaker med tydlig genusuppdelning	

4.1.3 BENCHMARKING	
Undersökningen	 av	 marknadens	 produkter	 visar	 att	 många	 leksaker	 är	
specificerade	och	anpassade	efter	att	utföra	en	viss	sak	och	dessutom	ofta	
anpassade	 efter	 en	 viss	 tid	 i	 barnens	 liv.	 På	 benchmarking	 om	 byggbara	
produkter	för	barn	återfinns	klassiskt	lekmaterial	som	bland	annat	lego	och	
träklossar	och	konstruktionskit.	Produkter	som	kan	omformas	utefter	barns	
intresse	och	utveckling	fanns	inte	i	lika	stor	utsträckning.	Det	finns	en	mängd	
modulbaserade	 produkter	 inom	 andra	 områden	 än	 lekmaterial,	 många	
hyllsystem	är	uppbyggda	på	moduler	 som	monteras	 ihop	beroende	på	hur	
stort	 hyllsystem	 som	 önskas.	 Några	 lösningar	 bygger	 på	 att	 modulerna	
staplas	på	varandra	löst	och	lutas	mot	väggen	medan	andra	monteras	ihop	i	
kanterna.	Kollage	från	benchmarking	visas	i	figur	22.	

	

Figur 22: Benchmarking kollage 
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4.1.4 DESIGNSPECIFIKATION	
Rekognoseringsfasen	resulterade	i	en	designspecifikation	som	innehåller	en	
sammanställning	av	krav	och	önskemål	från	användarna	(Figur	23).	

	

Figur 23: Designspecifikation 
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4.2 RESULTAT	AV	GENERERING	

Resultatet	 av	 kreativa	 metoder	 och	 idégenerering	 som	 resulterat	 i	 fyra	
konceptförslag	som	kombinerats	till	ett	slutligt	koncept.	

4.2.1 KOLLAGE	
I	 kollaget	 (Figur	 24)	 används	 mycket	 trämaterial	 för	 att	 ge	 en	 känsla	 av	
kvalitet	och	hållbarhet.	Färgerna	i	bilden	utgår	från	grundfärgerna	röd,	grön,	
blå	 och	 gul	 med	 har	 en	 lite	 mjukare	 nyans	 som	 syftar	 till	 att	 ge	 ett	
harmoniskt	 intryck.	Den	gröna	färgen	har	fått	stor	plats	 i	och	med	att	grön	
färg	 enligt	 Jahnke	 (2006)	 kan	 ses	 som	 en	 neutral	 färg	 som	 dessutom	
generellt	 sätt	 uppfattas	 som	 miljövänlig.	 Texten	 ”Made	 in	 Sweden”	 ska	
symbolisera	 närproducerat	 och	 hållbara	 alternativ.	 Ett	 barn	 finns	 med	 i	
kollaget	tillsammans	med	texten	”barnet”	för	att	visa	på	att	det	är	barn	som	
är	 målgruppen,	 att	 barnet	 har	 kläder	 som	 inte	 är	 direkt	 kopplade	 till	
traditionella	 genusindelningar	 bland	 flickor	 och	 pojkar	 och	 att	 barnet	 står	
med	ryggen	vänd	mot	åskådaren	ska	symbolisera	att	slutresultatet	ska	vara	
genusneutralt	och	passa	barn	oavsett	kön	och	ålder.	Motiven	på	urklippen	
innehåller	 mycket	 byggbara	 lösningar	 och	 geometriska	 former	 som	
tillsammans	med	 inredningsdetaljerna	 syftar	 till	 att	 ge	 en	mixad	 känsla	 av	
lekfullhet	i	kombination	med	inredning.	

	

Figur 24: Kollage 

	

4.2.2 IDÉGENERERING	
Utifrån	designspecifikationen	och	med	hjälp	 av	 kreativa	metoder	 framkom	
tre	lösningskategorier	som	benämns:	
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”I	gränslandet	mellan	inredning	och	leksak”		

Den	första	lösningskategorin	handlar	om	att	skapa	produkter	med	
flera	användningsområden.	Lösningar	i	denna	kategori	syftar	till	att	
skapa	 leksaker	 som	 kan	 återanvändas	 som	 inredning	 eller	
inredning	som	kan	användas	som	leksaker.	Detta	kan	 i	sin	tur	öka	
samspelet	 mellan	 barn	 och	 vuxna	 och	 bidra	 till	 ett	 hållbart	
samhälle	i	och	med	produkter	med	lång	livslängd.		

	

”Bygg	dina	egna	leksaker”		

Den	andra	lösningskategorin	handlar	om	att	ge	barn	en	inblick	i	hur	
saker	 konstrueras	 samtidigt	 som	det	 ger	 en	möjlighet	 att	 påverka	
och	 använda	 sin	 fantasi	 och	 kreativitet	 för	 att	 utveckla	 sitt	 eget	
lekmaterial.	 Genom	 att	 bygga	 och	 omforma	 sina	 leksaker	 är	
förhoppningen	att	barn	ska	lära	sig	att	förnya	sina	leksaker	istället	
för	att	byta	ut	dem.		

	

”Förnya	befintliga	klassiska	leksaker”	

Den	sista	 lösningskategorin	handlar	om	att	 förnya	redan	befintliga	
klassiska	 leksaker	 för	 att	 skapa	 variation	 i	 leksaker	 som	 barnen	
tröttnat	på.	

	

Figur 25: Bild från idégenerering 

De	kreativa	metoderna	resulterade	i	ett	stort	antal	olika	idéer	(figur	25)	som	
efter	kombination	och	utveckling	medförde	fyra	konceptidéer	med	fokus	på	
de	två	första	lösningskategorierna.		

4.2.3 FYRA	KONCEPTFÖRSLAG	
Nedan	 presenteras	 de	 fyra	 konceptidéerna	 som	 togs	 fram	 efter	
idégenerering.	 De	 fyra	 konceptidéerna	 namngavs	 Rörigt,	 Krumelur,	
Byggbyrån	och	Filuren.	
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4.2.3.1 	Koncept	1	–	RÖRIGT		

Rörigt	 är	 ett	 koncept	 som	 innefattar	 rördelar	 liknande	 de	 rörmokare	
använder	men	är	gjort	 i	gummiträ	som	är	ett	 lätt	och	vattentåligt	material	
som	 kan	 formas	 likt	 plastmaterial.	 Rörigt	 innehåller	 ihåliga	 rördelar	 i	 olika	
storlekar	 och	 kopplingar	 i	 olika	 varianter	 (Figur	 26).	 Konceptet	 innefattar	
även	en	tratt	som	kan	användas	till	vattenlek.	Genom	att	bygga	ihop	banor	
med	 rör	 och	 kopplingar	 kan	 kognitiva	 och	motoriska	 färdigheter	 utvecklas	
tillsammans	 med	 problemlösning	 och	 förståelsen	 för	 samverkan	 mellan	
olika	komponenter.	Delarna	kan	i	och	med	dess	ihåliga	delar	användas	både	
med	 vatten	 och	 som	 kulbana.	 De	 kan	 även	 byggas	 ihop	 till	 stora	
konstruktioner	som	med	en	filt	kan	bilda	häftiga	kojor	och	liknande.		

Kulorna	som	används	i	konceptet	är	för	små	för	att	uppfylla	säkerhetskraven	
för	barn	under	3	år.	Frågan	är	om	konceptet	bara	lockar	barn	med	ett	visst	
intresse	 för	 konstruktion	 och	 byggande	 då	 detta	 är	 en	 så	 stor	 del	 i	
konceptet?		

	

	

Figur 26: Konceptförslag 1 - Rörigt 
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4.2.3.2 	Koncept	2	–	KRUMELUR	

Krumelur	består	av	massiva	trärör	med	gänga	längst	ut	och	kopplingsdelar	i	
form	av	 klot,	 kuber	och	 koner	med	gängade	håligheter	 (Figur	27).	Delarna	
kopplas	 ihop	 till	 olika	 leksaker	 och	 ställningar	 som	 kan	 omformas	 utifrån	
barnens	 intresse	 och	 behov.	 När	 barnen	 är	 riktigt	 små	 kan	 produkten	
användas	av	föräldrar	för	att	skruva	ihop	ett	babygym	eller	en	babymobil	på	
ett	enkelt	sätt.	Därefter	kan	konceptet	användas	till	att	skapa	en	fantasiskog	
med	 träd	 och	 hus	 med	 hjälp	 av	 de	 geometriska	 formerna.	 Tre	 koner	 på	
varandra	kan	bilda	ett	 träd	medan	en	kub	+	kon	kan	bli	en	 liten	stuga.	Ett	
tillägg	till	detta	koncept	skulle	kunna	vara	mindre	detaljer	som	skruvas	fast	i	
hålen	 och	 kan	 bestå	 av	 djurögon	 eller	 svansar	 och	 liknande.	 Om	 barnet	
tappar	 intresset	 för	 produkten	 kan	 delarna	 monteras	 ihop	 till	 en	
klädställning	eller	lampfötter.	

Konceptet	 bidrar	 till	 ett	 mångsidigt	 användande	 i	 och	 med	 dess	 olika	
byggmöjligheter.	Frågan	är	om	delarna	är	för	små	för	barn	under	3	år?		

	

	

Figur 27: Konceptförslag 2 - Krumelur 
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4.2.3.3 	Koncept	3	–	BYGGBYRÅN	

Byggbyrån	 är	 en	 förvaringslösning	 som	 kan	 omformas	 till	 både	 dockhus,	
sparkbil,	 vagn,	 förvaringslådor	på	hjul.	Genom	att	dra	ut	 lådorna	och	sätta	
hjul	 i	 hålen	 kan	 lösningen	bilda	en	 förvaringshylla	och	 fordon	av	olika	 slag	
(Figur	28).		

Konceptet	 bidrar	 till	 stora	 variationsmöjligheter.	 Genom	 att	 bygga	 ihop	
produkterna	 utvecklas	 barnens	 motoriska	 färdigheter	 och	
problemlösningsförmåga.	Konceptet	har	lång	livslängd	och	kan	användas	av	
barn	med	 olika	 intressen,	 vilket	 bidrar	 till	 möjligheten	 att	 ärva	 produkten	
mellan	syskon.	Delarna	kan	även	användas	som	inredning	och	förvaring	för	
hemmet.	

Det	finns	en	risk	att	låddelarna	blir	för	tunga	för	små	barn.	I	och	med	att	det	
är	 stora	 delar	 krävs	 det	 att	 monteringen	 utförs	 korrekt	 för	 att	 garantera	
säkerheten.	 Antalet	 lösa	 variabler	 är	 väldigt	 få,	 fler	 delar	 skulle	 öka	
variationsmöjligheterna	och	på	så	sätt	kreativiteten.	

	

	

	

Figur 28: Konceptförslag 3 - Byggbyrån 
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4.2.3.4 	Koncept	4	-	FILUREN	

Konceptet	Filuren	är	en	byggbar	leksak	där	barnen	kan	skapa	fantasifigurer.	
Filuren	 består	 av	 en	 massiv	 grundfigur	 i	 storlek	 20-40	 cm	 (Figur	 29).	
Grundfiguren	har	hål	på	alla	sidor	där	mindre	delar	kan	monteras	med	hjälp	
av	 rundstavar.	 De	 mindre	 delarna	 består	 av	 klot	 i	 olika	 storlekar,	
bubbelcylindrar,	 sicksack-delar	 och	 koner	med	 hål	 igenom.	 Det	 finns	 även	
hjul	 som	kan	monteras	 fast	 på	 samma	 sätt	 som	övriga	delar	med	hjälp	 av	
rundstavar.	När	du	sedan	ska	bygga	din	filur	är	det	bara	fantasin	som	sätter	
gränser.	Klot	kan	vara	ögon	eller	kaninsvans	och	en	kon	kan	vara	näbb	eller	
flygplansvingar.	 Eller	 varför	 inte	 bygga	 en	 flugsvamp	 genom	 att	 montera	
små	klot	överallt	och	en	bollcylinder	längst	ner	på	grundfiguren?		

Konceptet	bidrar	 till	 kreativitet	och	 fantasi	 samtidigt	 som	barnen	 får	 träna	
på	motorik	genom	att	montera	delarna.	Produkten	har	 inget	givet	 resultat	
varpå	 den	 fria	 leken	 uppmuntras	 då	 det	 inte	 finns	 några	 rätt	 och	 fel.	
Funderingarna	är	huruvida	konceptet	kan	 intressera	barn	 i	olika	åldrar	och	
om	konceptet	uppskattas	under	en	 längre	 tid	 i	 barnens	 liv	 eller	om	det	 är	
begränsat	till	en	viss	tid.		

	

	

 

Figur 29: Konceptförslag 4 - Filuren 
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4.2.4 SLUTLIGT	KONCEPTVAL	-	KONCEPTKOMBINATION		
Baserat	 på	 designspecifikationen	 och	 återkoppling	 till	 resultatet	 från	
förstudien	valdes	en	kombination	som	slutligt	koncept.	Fördelarna	från	varje	
koncept	kombinerades	till	ett	nytt	koncept.		

En	 variant	 av	 förvaringslådorna	 från	 Koncept	 3	 (Byggbyrån)	 kombinerades	
med	de	 lösa	delarna	 från	Koncept	2	 (Krumelur)	 som	tillsammans	bildar	ett	
koncept	 med	 inspiration	 från	 Koncept	 4	 (Filuren)	 där	 små	 och	 stora	
komponenter	 kan	 kombineras	 till	 en	helhet.	Möjlighet	 till	 förvaring	 ansågs	
ha	 en	 stor	 fördel	 för	 ett	 långvarigt	 användande	 och	 de	 geometriska	
formerna	 från	 Krumelur	 och	 Filur	 ansågs	 bidra	 till	 störst	 kreativitet	 och	
fantasi	och	kombinerades	därför	till	det	slutliga	konceptet	MEGO	(Figur	30).		

MEGO	är	en	modulbaserad	lekkonstruktion	med	trälådor	i	olika	former	och	
lösa	 komponenter	 som	 kan	 kombineras	 och	 monteras	 ihop	 med	 hjälp	 av	
träskruv.	 De	 lösa	 komponenterna	 består	 av	 klot,	 koner,	 cylindrar	 och	 en	
bollcylinder	 med	 genomgående	 hål	 som	 passar	 skruvarna.	 Konceptet	
beskrivs	vidare	under	Detaljeringsfasen.		

	

Figur 30: Konceptkombination MEGO 
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4.3 RESULTAT	AV	DETALJERING		

Detaljeringsfasen	 består	 av	 vidareutveckling	 och	 detaljering	 av	 det	 slutliga	
konceptet	MEGO.		

4.3.1 KONCEPTUTVECKLING	-	KARTONGMODELLER	
Kartongmodeller	 i	 skala	 1:4	 skapades	 för	 att	 testa	 olika	 byggnationer	med	
delarna	och	för	att	undersöka	mått	och	proportioner	på	delkomponenterna	
(Figur	31).		

	

Figur 31: Kartongmodeller 
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Konceptet	ansågs	även	ha	potential	att	kombineras	med	befintligt	
lekmaterial.	I	denna	kartongmodell	har	tågbana	och	tåg	används	som	
kombinationsmaterial	till	konceptet	där	modulerna	bildar	tunnlar	och	
byggnader	av	olika	slag	(Figur	32).		
	

	
	

Figur 32: Kartongmodell konceptutveckling 
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4.3.2 UTVECKLING	MONTERING		
Delarna	 monteras	 ihop	 med	 hjälp	 av	 en	 gängad	 träskruv	 (Figur	 33).	 Ett	
problem	 med	 detta	 var	 att	 skruvarna	 blir	 för	 små	 för	 att	 uppfylla	
säkerhetskraven	för	barn	under	3	år.		

	

Figur 33: Skruvkomponent helgängad 

Barn	under	tre	år	kan	visserligen	använda	klossarna	och	stapla	på	varandra.	
Men	 för	 att	 ge	 dem	möjlighet	 att	 använda	produkten	utan	 små	 lösa	delar	
med	ändå	kunna	sammankoppla	komponenterna	så	skapades	en	halvskruv.	
Halvskruven	 är	 ett	 komplement	 till	 skruven	 och	 består	 av	 halva	 skruven	
gänga	 och	 halva	 ogängad	 rundstav.	 När	 barnen	 är	 små	 kan	 någon	 vuxen	
skruva	in	den	gängade	delen	i	komponenterna	som	då	bildar	komponenter	
med	hål	på	ena	sidan	och	en	rund	pinne	på	andra	sidan	(Figur	34).	

	

	

Figur 34: Skruvkomponent halvgängad 
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Delarna	 kan	 då	 användas	 för	 att	 stapla	 ihop	 fantasifigurer	 eller	 till	 att	
montera	på	någon	av	 lådorna	 för	att	bilda	detaljer.	När	barnen	blivit	äldre	
och	 klarar	 att	 hantera	 små	 komponenter	 kan	 den	 halvgängade	 skruven	
bytas	ut	mot	helgängade	skruvar	(Figur	33)	eller	plugg	som	kan	användas	vid	
snabbmontering	som	inte	kräver	samma	hållfasthet.		

4.3.3 HJUL	
Först	 var	 planen	 att	 hjul	 skulle	 monteras	 i	 sidan	 på	 lådorna	 för	 att	 bilda	
fordon	som	kan	rulla.	För	att	underlätta	monteringen	och	hållbarheten	vid	
montering	av	flera	lådor	skapades	en	bottenplatta	där	lådorna	eller	de	lösa	
komponenterna	 kan	 monteras.	 Hjulen	 är	 svängbara	 åt	 alla	 håll	 för	 att	
underlätta	för	barnen	att	ta	sig	fram	på	fordonet	och	putta	eller	dra	lådorna	
(Figur	35).	

	

	

Figur 35: Hjul 
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4.3.4 FÄRGSÄTTNING	
Olika	 färgställningar	 på	 produkten	 skapades	 i	 ytmodelleringsprogrammet	
Autodesk	Alias	Autostudio	2015.	Dessa	låg	sedan	som	en	grund	till	färgval.	
	
GRAFISK.	 Den	 första	 färgställningen	 består	 av	 svart,	 vitt	 och	 grön	
tillsammans	med	svartvita	ränder	i	olika	storlekar	(Figur	36).		

	

	
Figur 36: Färgställning grafisk 

	

MJUKIS.	 Färgställningen	 Mjukis	 (Figur	 37)	 består	 av	 mjukare	 färger	 och	
kommer	från	en	färgkarta	från	Beckers	där	de	listat	populära	färgställningar	
(Bilaga	4).		

	

	

Figur 37: Färgställning mjukis 
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NATUR.	Färgställningen	Natur	består	av	en	 lugnare	färgställning	med	fokus	
på	naturligt	trä	tillsammans	med	två	ljusa	grå	toner	och	en	mossgrön	kulör	
(Figur	38).	Denna	färgställning	ansågs	vara	mest	stilren	av	förslagen.	

	

 

Figur 38: Färgställning Natur 

	

LEKFULL.	 Färgställningen	 Lekfull	 består	 av	 en	 vit	 färg	 tillsammans	med	 en	
variant	 av	 grundfärgerna	 röd,	 gul,	 blå	 och	 grön	 (Figur	 39).	 Denna	
färgställning	ansågs	vara	mest	lekfull.		

	

 

Figur 39: Färgställning Lekfull 
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4.3.5 FÄRGVAL		
För	att	skapa	en	produkt	som	känns	tidlös	men	ändå	lekfull	och	omtyckt	av	
barn	valdes	en	träbaserad	grund.	Enligt	enkätundersökningen	föredrog	49	%	
av	 de	 svarande	 grundfärgerna	 (röd,	 grön,	 blå	 och	 gul)	 följt	 av	 34	 %	 som	
föredrog	pastellfärger	och	därefter	22	%	omålat	trä.	Färgvalet	grundar	sig	 i	
detta	 tillsammans	med	 teorin	 om	 genusindelning	 kring	 färger.	 Det	 slutliga	
färgvalet	 genomfördes	 med	 hjälp	 av	 återkoppling	 till	 målgruppen	 och	
kollaget	 (Figur	 40)	 som	 skapades	 i	 början	 av	 projektet.	 Färgställningen	
LEKFULL	(Figur	39)	ansågs	passa	barn	bäst	genom	att	grundfärgerna	används	
samtidigt	 som	 färgställningen	 upplevdes	 mest	 lekfull	 och	 inspirerande.	
Enligt	Ryberg	(1991)	mår	människan	bäst	av	en	genomtänkt	färgbalans,	som	
ett	exempel	nämner	han	färgerna	som	återfinns	i	naturen	som	är	färgglada	
men	 inte	 för	 starka.	 För	 att	 ge	 ett	 mjukare	 intryck	 användes	 därför	 en	
dovare	 nyans	 av	 grundfärgerna	 med	 inspiration	 från	 färger	 hämtade	 i	
naturen	(Figur	42).	Figur	41	visar	den	valda	färgskalan.		

	

Figur 40: Återkoppling till Kollage 

	

Figur 41: Färgval 

	

Figur 42: Färginspiration från naturen 
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4.3.6 MATERIALVAL		
Hållbara	miljövänliga	material	efterfrågades	 från	målgruppen.	Detta	gjorde	
att	 trä	 valdes	 som	 material	 då	 det	 har	 egenskaper	 som	 både	 verkar	 för	
miljön	 och	 som	 ger	 slitstarka	 produkter.	 Eftersom	 produkten	 innehåller	
många	och	relativt	stora	delar	kan	massivt	trä	bli	för	tungt.	Gummiträ	är	en	
variant	av	trä	som	både	är	lättare,	mer	slittålig	och	vattentålig	(Ekokul,	u.å).	
Gummiträ	är	dessutom	miljövänlig	och	har	goda	tillverkningsegenskaper.		

4.3.7 MÅTTSÄTTNING	
Eftersom	målgruppen	främst	är	barn	så	har	produktens	måttsättning	utgått	
från	barnens	förutsättningar.	Måtten	på	lådorna	har	anpassats	efter	att	barn	
ska	 kunna	 sitta	 på	 dem	 samtidigt	 som	 de	 är	 nog	 stora	 för	 att	 kunna	
användas	 till	 förvaring.	Eftersom	att	 lådorna	ska	gå	att	kombinera	på	olika	
sätt	har	måtten	anpassats	så	att	alla	delar	kan	monteras	ihop	oberoende	på	
hur	man	vänder	dem.	Grunden	är	en	kub	med	sidlängd	20cm	och	fem	hål	i	
vardera	sidan	för	montering	(Figur	43).	Hålen	har	en	diameter	på	16mm	och	
är	 gängade.	 Vid	 vidare	 hållfasthetsberäkningar	 kan	 dessa	mått	 komma	 att	
ändras	beroende	på	hållbarheten.			

	
Figur 43: Måttsättning lådmodul kub 

	 	



 55 

4.4 SLUTLIGT	RESULTAT	

Lekmodulsystemet	 MEGO	 (figur	 44)	 är	 en	 långvarig	 modullösning	 med	
oändliga	 möjligheter.	 Produkten	 består	 av	 lådor	 i	 olika	 former	 och	 lösa	
komponenter	 som	 kan	 monteras	 på	 lådorna	 eller	 i	 varandra.	 Delarna	
monteras	 ihop	med	hjälp	av	 träskruv	alternativt	plugg	 för	 snabbmontering	
som	inte	kräver	samma	hållfasthet.	Kombinerat	kan	delarna	bilda	förvaring,	
fordon,	fantasifigurer	och	mycket	mer.	Bara	fantasin	sätter	gränser!		

Modulsystemet	 ger	 barn	 en	 möjlighet	 att	 på	 ett	 kreativt	 sätt	 påverka	 sin	
lekmiljö	 genom	 att	 bygga	 sina	 egna	 leksaker	 samtidigt	 som	 de	 utvecklar	
motoriska	och	kognitiva	förmågor.		

	

	

	

	

	

	

	

Figur 44: Slutligt resultat MEGO 
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4.4.1 DELKOMPONENTER	
Produkten	MEGO	består	av	totalt	31st	olika	komponenter.	Fem	lådmoduler	
(Figur	45),	en	basplatta	(Figur	46),	arton	olika	kopplingskomponenter	(Figur	
48-53),	 fem	 skruvkomponenter	 (Figur	 55-56)	 och	 två	 hjulkomponenter	
(Figur	 54).	 För	 att	 utmana	 fantasin	 och	 kreativiteten	 hos	 användarna	 har	
enkla	former	används	på	komponenterna	(Figur	47).		

	

Figur 45: Lådmoduler 

	

	
Figur 46: Basplatta 
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Figur 47: Delkomponenter
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Figur 48: Delkomponent Kon i olika varianter 

	
	

	
Figur 49: Delkomponent Bollcylinder 

	

	
Figur 50: Delkomponent Klot i olika varianter 

	
Figur 51: Delkomponent Klot mini 

De	små	kloten	(Figur	51)	finns	i	två	varianter,	en	med	hål	rakt	igenom	och	en	
med	 hål	 på	 enbart	 en	 sida.	 Detta	 för	 att	 de	 ska	 gå	 att	 använda	 som	 en	
slutkomponent	som	ger	ett	snyggt	avslut.		
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Figur 52: Delkomponent Rör 

Delkomponenten	 rör	 (Figur	 52)	 skapades	 för	 att	 möjliggöra	 svängda	
byggnationer.	

	
Figur 53: Delkomponent Cylinder 

	
Hjul	med	kullager	(Figur	54).	Kan	både	användas	till	hjul	och	ratt	eller	andra	
detaljer	som	behöver	kunna	snurra.	

	
	
	

	
Figur 54: Delkomponenter Hjul 
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Repet	 kan	 monteras	 som	 ett	 handtag	 på	 förvaringslådorna	 eller	 som	 en	
svans	på	 lekkonstruktionerna.	Den	 långa	 skruvkomponenten	är	 smalare	än	
övriga	skruvkomponenter	vilket	gör	att	klot	eller	cylindrar	kan	röra	sig	 fritt	
på	staven	(Figur	55).	

	
Figur 55: Skruvkomponent Pinne och Rep 

	
Figur 56: Skruvkomponent tre varianter 
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4.4.2 PRODUKTFÖRSLAG	
Delkomponenterna	i	MEGO	går	att	kombinera	på	oändligt	många	sätt	för	att	
skapa	 sitt	 eget	 lekmaterial.	 Lådmodulerna	 kan	 användas	 var	 för	 sig,	
tillsammans	med	de	mindre	delkomponenterna	eller	kombineras	 till	 större	
produkter.	Nedan	följer	några	förslag	till	byggnationer.			

	

Figur 57: Förvaringshus 

	

Förvaringshuset	 (Figur	57)	 kan	användas	 som	en	 snygg	 förvaring	 i	 barnens	
rum	eller	som	ett	hus	med	olika	rum	till	små	figurer	och	dockor.	Genom	att	
montera	 dit	 fler	 eller	 färre	 delar	 som	 ben	 kan	 höjden	 justeras	 efter	
önskemål.		
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Figur 58: Träskog 
Varför	inte	bygga	en	skog	i	trä	som	ett	komplement	till	en	tågbana	eller	som	
en	miljö	till	små	figurer,	dockor	eller	bilar?	Träskogen	kan	dessutom	vara	en	
fin	 inredningsdetalj	 i	 hemmet	 (Figur	 58).	 Brumbilen	 (Figur	 59)	 och	
fantasigiraffen	(Figur	60)	kan	användas	som	sparkbil	för	att	lätt	ta	sig	framåt	
för	små	barn	eller	bara	som	en	söt	figur	i	rummet		

	

Figur 59: Brumbil med öppningsbar lucka baktill 
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Figur 60: Fantasidjur som liknar en giraff 

Lådbilen	 (Figur	 61)	 kan	 både	 användas	 som	 förvaring	 i	 form	 av	 en	
modulhylla	på	hjul,	samtidigt	som	den	kan	användas	som	fordon.	

	

Figur 61: Lådbil på hjul med ratt 



 64 

De	 mindre	 komponenterna	 kan	 även	 användas	 utan	 lådmodulerna,	 här	 i	
form	 av	 tunnlar	 och	 rödljus	 till	 bilar	 eller	 andra	 leksaker	 som	 vill	 köra	
hinderbana	(Figur	62).	

	

Figur 62: Hinderbana trafikregler 

Vagnen	kan	byggas	ihop	med	lådmodulen	med	öppen	sida	där	luckan	skapar	
ett	ryggstöd	(Figur	63).	

	

Figur 63: Vagn 
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4.4.3 BYGGRITNINGAR	
Byggritningarna	består	 av	 förklarande	bilder	 och	numreringar	 som	gör	 det	
lätt	och	inspirerande	för	barn	att	förstå	och	följa	ritningarna.	Figur	64	visar	
ritningens	framsida	och	Figur	65	och	66	visar	momenten	steg-för-steg.			

	

Figur 64: Byggritning Giraff framsida 

	

	

	

Figur 65: Byggritning steg för steg 
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Figur 66: Bygginstruktioner Steg för steg  
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5  Diskussion  
Produkten	 MEGO	 som	 projektet	 resulterat	 i	 uppfyller	 projektets	
förväntningar	 som	 var	 att	 ta	 fram	 ett	 konceptförslag	 på	 en	 könsneutral	
produkt	 som	 kan	 verka	 både	 lärande	 och	 underhållande	 för	 barn	 i	 flera	
åldrar.	 Produkten	 uppfyller	 även	 designspecifikationen	 som	 grundar	 sig	 i	
användarnas	 behov	 och	 önskemål	 tillsammans	 med	 de	 krav	 som	
sammanställts	under	förstudien.		

I	 skolverkets	 läroplan	 för	 förskolan	 (Lpfö	 98	 reviderad	2016)	 kan	man	 läsa	
att	 förskolan	 ska	 sträva	 efter	 att	 varje	 barn	 ska	 utveckla	 sin	 förståelse	 för	
rum,	 form,	 läge	och	 riktning	 och	 grundläggande	 egenskaper	 hos	mängder,	
antal,	 ordning	 och	 talbegrepp	 samt	 för	 mätning,	 tid,	 och	 förändring	 samt	
utveckla	 sin	 förmåga	 att	 bygga,	 skapa	 och	 konstruera	 med	 hjälp	 av	 olika	
tekniker,	 material	 och	 redskap.	 MEGO	 ger	 barn	 möjlighet	 att	 utveckla	
grundläggande	kunskap	kring	mängd,	antal	och	ordning	genom	att	använda,	
arrangera	 och	 jämföra	 de	 olika	 delkomponenterna.	 Genom	 det	 byggbara	
och	 föränderliga	 lekmaterialet	 kan	 grundläggande	 förståelse	 för	 rum,	 läge	
och	 riktning	 utvecklas.	 Byggandet	 kan	 även	 ge	 en	 grundläggande	
uppfattning	om	föremåls	tyngder,	stabilitet	och	sammansättning.		

Dimensionerna	på	de	olika	komponenterna	är	givna	utifrån	approximationer	
och	uppskattningar.	Lådmodulerna	bör	dimensioneras	för	att	hålla	tyngden	
av	barn	samtidigt	som	en	minimal	vikt	eftersträvas	eftersom	modulerna	inte	
får	bli	 för	tunga.	För	att	säkerställa	hållfastheten	bör	därför	materialprover	
och	 hållfasthetsberäkningar	 genomföras,	 varpå	 dimensioner	 och	
proportioner	 kan	 komma	 att	 måsta	 ändras	 och	 anpassas	 utifrån	 vidare	
utvärdering.			

Leksaker	 för	 små	 barn	 ska	 enligt	 Konsumentverket	 (2015)	 ha	 korta	
avrundade	 former	 för	 att	 undvika	 att	 de	 skadar	mun	 och	 hals	 om	 barnet	
stoppar	det	 i	munnen.	Vidare	ska	 leksakerna	vara	hållbara	och	klara	av	att	
de	tappas	i	golv	utan	att	gå	sönder.	MEGO	består	av	hållbara	material	med	
mjuka	former	och	avrundade	hörn	för	att	säkerställa	ett	säkert	användande.			

Delkomponenterna	 monteras	 ihop	 med	 hjälp	 av	 gängad	 träskruv.	
Identifierade	 problem	med	 detta	 var	 att	 skruvarna	 kan	 bli	 för	 små	 för	 att	
uppfylla	säkerhetskraven	för	yngre	barn.	Enligt	Konsumentverket	(2015)	får	
leksaker	som	är	anpassade	för	barn	under	3	år	inte	innehålla	smådelar	som	
kan	 utgöra	 en	 kvävningsrisk.	 Delarna	 ska	 vara	 större	 än	 3,2cm	 för	 att	
uppfylla	 säkerhetskraven.	 Skruvdelarna	 i	 konceptet	 har	 utgått	 från	 en	
diameter	på	16mm	vilket	understiger	säkerhetskravet.			

Då	 målet	 var	 att	 produkten	 skulle	 passa	 barn	 i	 flera	 åldrar	 undersöktes	
därför	 lösningar	 på	 problemet,	 vilket	 resulterade	 i	 en	 halvgängad	
skruvkomponent.	 Halvskruven	 är	 ett	 komplement	 till	 den	 helgängade	
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skruvkomponenten	 och	 består	 av	 halva	 skruven	 gängad	 och	 den	 andra	
halvan	 ogängad.	 När	 barnen	 är	 små	 kan	 då	 någon	 vuxen	 skruva	 in	 den	
gängade	delen	i	komponenterna	som	då	bildar	klot,	cylindrar	och	koner	med	
hål	 på	 ena	 sidan	 och	 en	 rund	 pinne	 på	 andra	 sidan	 vilket	 möjliggör	
användandet	 för	 barn	 under	 3	 år	 då	 de	 kan	 stapla	 och	montera	 delarna	 i	
varandra	eller	på	lådorna	utan	lösa	smådelar.	En	viktig	aspekt	vid	denna	typ	
av	lösning	är	att	föräldrarna	blir	involverade	i	leken	vilket	enligt	Forsberg	et	
al.	 (2009)	 kan	 vara	 utvecklade	 för	 barnens	 lek,	 men	 det	 kräver	 också	 ett	
engagemang	 och	 ett	 ansvar	 från	 föräldrarna.	 För	 att	 säkerställa	 att	 den	
halvgängade	delen	sitter	nog	hårt	 för	att	 inte	 lossna	när	barnen	 leker	med	
delarna	krävs	utförliga	undersökningar	på	en	fysisk	modell.	

Färgvalet	 på	 produkten	 grundar	 sig	 i	 den	 teoretiska	 referensramen	 kring	
färgers	betydelse	och	påverkan,	genusaspekter	kring	färg	på	barnprodukter	
samt	 återkoppling	 till	 kollage	 och	 föräldrar	 ur	 målgruppen.	 Vid	 färgvalet	
involverades	 däremot	 inte	 barnen	 som	 är	 de	 primära	 användarna	 av	
produkten,	vilket	hade	varit	intressant	för	att	se	vilka	färger	de	uppskattar	i	
praktiken.			

I	och	med	att	projektet	varit	avgränsat	till	att	ta	fram	ett	konceptförslag	och	
inte	 en	 fysisk	 produkt	 har	 användarstudierna	 på	 slutkonceptet	 varit	
begränsade.	För	att	analysera	 resultatet	krävs	återkoppling	 till	målgruppen	
där	 användarna	 får	 möjlighet	 att	 testa	 produkten	 fysiskt	 samtidigt	 som	
observationer	 och	 undersökningar	 genomförs	 på	 barnens	 interaktion	med	
produkten.	 Därefter	 bör	 resultatet	 utvärderas	 och	 utvecklas	 genom	
ytterligare	iteration.		

Då	målgruppen	för	projektet	varit	barn	har	en	svårighet	varit	att	förstå	deras	
behov	 enbart	 genom	 observation	 och	 enklare	 intervjuer,	 eftersom	 det	
ibland	finns	svårigheter	att	veta	vad	man	behöver	när	man	är	liten.	Därmed	
har	barnens	 föräldrar	 fått	bistå	med	en	stor	del	av	behovsanalysen	genom	
enkätundersökning.	 I	och	med	detta	har	de	analyserade	användarbehoven	
från	observation	och	enkät	kompletterats	med	en	utgångspunkt	i	vad	teorin	
säger	 om	 barns	 utveckling	 och	 förmågor.	 För	 att	 få	 en	 tydligare	 bild	 av	
användarnas	 behov	 och	 förutsättningar	 hade	 det	 varit	 bra	 att	 genomföra	
fler	 intervjuer	 och	 observationer	 med	 barn,	 men	 i	 och	 med	 projektets	
tidsbegränsning	har	detta	inte	varit	möjligt.		

Enkäten	 som	 innefattar	 målgruppens	 åsikter	 lades	 ut	 på	 ett	 antal	
föräldrasidor	på	sociala	medier.	Därmed	kan	man	diskutera	hur	väl	urvalet	
motsvarar	hela	målgruppen	som	omfattar	föräldrar	med	barn.	De	svarande	
blir	 således	 en	 population	 ur	 hela	målgruppen	 och	 innefattar	 troligtvis	 de	
mer	engagerade	föräldrarna.	Detta	kan	också	ses	som	en	fördel	då	svaren	på	
enkäten	 var	 mycket	 utförliga	 vilket	 har	 bidragit	 till	 viktig	 information	 om	
användarnas	behov	och	önskemål.		

Projektet	 inleddes	med	 en	 relativt	 bred	 utgångspunkt	 vilket	 både	 kan	 ses	
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som	 en	 fördel	 och	 en	 svårighet.	 Den	 breda	 utgångspunkten	medförde	 att	
litteraturstudien	 blev	 omfattande	 för	 att	 kunna	 erhålla	 en	 vetenskaplig	
grund	 till	 projektet	 där	 mycket	 resurser	 gick	 åt	 till	 att	 läsa	 in	 ett	 nytt	
vetenskapligt	 intressant	 område	 inom	 barn	 och	 pedagogik.	 Det	 hade	
troligtvis	underlättat	med	att	initialt	ha	en	tydligare	problembestämning	då	
det	tog	lång	tid	att	få	projektet	att	smalna	av.	

Industridesignern	 Dieter	 Rams	 tog	 fram	 tio	 principer	 som	 enligt	 honom	
symboliserar	 god	 design,	 bland	 dessa	 principer	 belyser	 han	 bland	 annat	
enkelhet	 och	 långvarighet.	 I	 enighet	med	 detta	 finns	Ockham´s	 Razors	 lag	
om	 sparsamhet	 och	 principen	 för	 enkelhet	 (Lidwell	 et	 al.	 2010).	 Principen	
bygger	 på	 att	 designa	 så	 enkelt	 som	 möjligt	 utan	 att	 kompromissa	 på	
funktion.	 Lidwell	 et	 al.	 (2010)	 hävdar	 att	 form	 och	 funktion	 fungerar	 bäst	
tillsammans,	 men	 att	 funktionella	 kriterier	 bör	 prioriteras	 före	 estetiska	
överväganden	för	att	uppnå	tidlösa	och	långsiktiga	lösningar	som	tillgodoser	
behovet.	 Formgivningen	 av	 slutkonceptet	 MEGO	 grundar	 sig	 i	 dessa	
designprinciper	 och	 består	 därför	 av	 enkla	 former	 som	 utgår	 från	
grundformerna	 klot,	 kub	 och	 cylinder	 som	 kan	 kombineras	 ihop	 till	 nya	
former.		

5.1 REKOMMENDATION	FÖR	VIDAREUTVECKLING	

Rekommendationer	för	vidare	arbete	med	konceptet	är	att	skapa	en	fysisk	
modell	 av	 produkten	 som	 kan	 användas	 vid	 utvärdering	 och	 utveckling.	
Genom	att	skapa	en	 fysisk	modell	kan	konceptet	 testas	på	målgruppen	för	
utvärdering	av	hur	barnen	upplever	produkten.	Vid	fortsatt	arbete	bör	även	
materialval	 och	monteringslösningar	 undersökas	 vidare	 för	 att	 kontrollera	
hållbarhetsaspekterna	och	tillverkningsmetoder.		

Bygganvisningarna	 bör	 också	 testas	 på	 användarna	 för	 att	 uppnå	
användarvänliga	och	 lättförståeliga	 instruktioner	som	kan	passa	alla	åldrar.	
Eftersom	 konceptet	 är	 ett	 byggbart	 system	 finns	 det	 många	
utvecklingsmöjligheter	 på	 konstruktioner	 som	 kan	 byggas.	 Fortsatt	 arbete	
kan	 därför	 innefatta	 utveckling	 av	 fler	 produktförslag	 och	 instruktioner	 till	
dessa.	
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6 Slutsatser  
Slutsatser	 som	 grundar	 sig	 i	 de	 frågeställningar	 som	 projektet	 avsett	 att	
besvara	samt	förslag	på	vidareutveckling.		

	

Vad	 baseras	 genusuppdelningen	 i	 pojk-	 och	 flickleksaker	 på	 och	 hur	 kan	
den	motverkas	med	stöd	av	design?	

Genusuppdelningen	 i	 leksaksvärlden	 innefattar	 framförallt	 färg	 och	
formskillnader	 på	 produkter	 och	 förpackningar	 som	 riktar	 sig	 specifikt	 till	
pojkar	respektive	flickor.	Traditionellt	sätt	används	rosa	färg	och	för	 flickor	
och	blått	på	produkter	 för	pojkar.	 Produkter	 riktade	mot	 flickor	associeras	
ofta	 med	 det	 ”söta”	 medan	 produkter	 riktade	 mot	 pojkar	 kan	 förknippas	
med	spänning	och	tuffhet.	Jahnke	(2006)	menar	dock	att	det	framförallt	är	
normer	och	kulturella	värderingar	som	skapar	denna	indelning.		

Ett	dilemma	uppdelningens	påverkan	på	människans	beteende	och	attityd.	
Det	 kan	 tolkas	 som	 att	 flickor	 som	 kläs	 i	 rosa	 söta	 plagg	 och	 leker	 med	
dockor	och	dockspisar	socialiseras	in	i	rollen	som	ansvarig	för	hushållssysslor	
och	familj	(de	Beauvoir,	2002)	medan	pojkar	som	kläs	i	tuffa	kläder	och	leker	
fartfyllda	lekar	socialiseras	in	i	rollen	som	de	tuffa	och	överlägsna.	Enligt	de	
Beauvoir	 kan	 detta	 leda	 till	 att	 flickor	 fostras	 till	 passivitet,	 medan	 pojkar	
uppmuntras	 till	 våldsamma	 lekar	 för	 att	 hävda	 sin	 överlägsenhet.	 "Man	 is	
defined	as	a	human	being	and	a	woman	as	a	female	-	whenever	she	behaves	
as	a	human	being	she	is	said	to	imitate	the	male"	

Observationer	 visade	 även	 att	 det	 finns	 stora	 uppdelningar	 bland	
lekmaterial	 i	 leksaksbutiker,	då	 leksaker	som	 innehöll	dockor	och	husgeråd	
var	placerade	 ihop	på	en	del	 av	 avdelningen	medan	bilar	och	 verktyg	ofta	
placerades	tillsammans.		

För	 att	 motverka	 genusuppdelningen	 som	 designer	 handlar	 det	 om	 att	
designa	 lösningar	 som	 förhåller	 sig	 till	 en	 bredare	 mångfald	 genom	 att	
undvika	de	snäva	normerna	som	finns	i	samhället.	Jahnke	(2006)	menar	att	
genusneutrala	produkter	kan	 innefatta	att	välja	 form	och	färg	med	så	 liten	
genustillhörighet	 som	 möjligt	 alternativt	 blanda	 traditionellt	 flickiga	 och	
pojkiga	 attribut	 i	 färg	 och	 form	 för	 att	 skapa	 en	 kombination.	 Produkten	
MEGO	motverkar	 genusuppdelningen	 genom	 dess	 färgval	 och	 utformning	
som	inte	består	av	någon	tydlig	genustillhörighet	och	kan	därför	passa	barn	
oavsett	kön.		

Hur	 kan	 normkreativ	 design	 stödja	 utvecklingen	 av	 en	 slutprodukt	 som	
inte	bidrar	till	stereotypa	könsroller?	

Inom	normkritiken	handlar	det	framförallt	om	att	blanda	och	mixa	saker	på	
nya	sätt	istället	för	att	plocka	bort.	Syftet	är	inte	att	förbjuda	eller	begränsa,	
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utan	 utmana	 (Asker,	 2014).	 Genom	 normkreativ	 design	 kan	 lösningar	
utvecklas	 för	 att	 passa	 en	 bredare	mångfald	 utan	 samhällets	 påverkan	 av	
snäva	 normer	 (Jahnke,	 2006).	 Det	 handlar	 därmed	 inte	 om	 att	 utesluta	
traditionella	 könstypiska	 färger	 och	 former,	 utan	 mer	 om	 att	 utmana	
normerna	 genom	 att	 kombinera	 och	 skapa	 tillgänglighet.	MEGO	 bidrar	 till	
normkreativ	 design	 genom	 ett	 lekmaterial	 som	 via	 sin	 design	 och	
utformning	 ger	 användaren	 valmöjligheter	 att	 påverka	 och	 omforma	 sitt	
eget	 lekmaterial.	 Lekkonstruktionen	 kan	 formas	 till	 både	 barnvagnar	 och	
fartfyllda	 bilar	 vilket	 kan	 ses	 som	 traditionellt	 könstypiskt	 lekmaterial,	
samtidigt	 som	 det	 kan	 kombineras	 till	 fantasifigurer	 och	 andra	 neutrala	
former	vilket	ger	barn	möjlighet	att	anpassa	leken	efter	intresse	och	behov.	

Hur	 kan	 en	 lösning	 utformas	 för	 att	 bidra	 till	 ekonomisk,	 social	 och	
ekologisk	hållbarhet?	

Vid	design	av	hållbara	och	långsiktiga	lösningar	bör	användarens	behov	och	
önskemål	prioriteras	tillsammans	med	material	och	tekniker	som	minimerar	
påverkan	på	jordens	resurser	(Wikberg	Nilsson	et	al,	2015).	En	viktig	aspekt	
är	 anpassning	efter	 återvinning	och	återanvändning.	 Enligt	 Johannesson	et	
al.	 (2013)	krävs	ett	miljötänk	under	hela	designprocessen.	MEGO	består	av	
komponenter	i	trä	med	vattenbaserade	giftfria	färger	som	är	skonsamma	för	
både	barn	och	miljö.	Med	kvalitativa	material	ökar	livslängden	på	produkten	
vilket	ur	ett	hållbarhetsperspektiv	bidrar	till	lägre	resurspåverkan	genom	att	
minska	onödig	konsumtion	bland	leksaker.				

Vilken	 betydelse	 har	 lekmaterialets	 design	 för	 att	 stödja	 en	 pedagogisk	
utveckling	av	barnens	kognitiva,	motoriska	och	sociala	förmågor?	

Motorik	 är	 ett	 samspel	 mellan	 muskel	 och	 nerv	 som	 tillsammans	 bildar	
rörelsemönster.	 Den	 motoriska	 utvecklingen	 är	 enligt	 Paul	 Perlenvi	 och	
Birgitta	 Sohlman	 (1984)	 kopplad	 till	 hjärnans	utveckling	och	kan	 förbättras	
genom	aktivitet	och	utforskning	tillsammans	med	tankeverksamhet.	MEGO	
kan	utveckla	både	grovmotorik	och	finmotorik	beroende	på	vilka	delar	som	
används.	

De	sociala	förmågorna	utvecklas	i	första	hand	i	samspel	med	andra.	Genom	
en	produkt	som	kan	användas	av	flera	personer	samtidigt	bidrar	MEGO	som	
lekmaterial	 till	en	möjlighet	att	 leka	 tillsammans	med	andra	och	på	så	sätt	
kunna	utveckla	samarbetsförmåga	och	social	kompetens.	Enligt	Forsberg	et	
al.	(2009)	visar	studier	på	att	vuxna	har	en	viktig	roll	för	barnens	utveckling.	
De	 menar	 att	 vuxnas	 medverkan	 i	 leken	 stimulerar	 barnet	 och	 utvecklar	
leken.	MEGO	är	en	produkt	som	är	anpassad	för	små	barn	till	lekfulla	vuxna,	
något	 som	gör	 alla	 kan	 leka	 tillsammans	 och	 bidra	 till	 en	 ökad	 interaktion	
mellan	barn	och	vuxen.		
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Den	kognitiva	förmågan	handlar	om	att	kunna	urskilja	delar	i	ett	system	och	
förstå	 helheten.	 Genom	 att	 använda	 byggritningar	 ökar	 barnens	
problemlösning	 och	 kognitiva	 förmågor.	 De	 sociala	 förmågorna	 utvecklas	
framförallt	genom	samspel	mellan	olika	parter.		

Hur	kan	en	produkt	utformas	för	att	uppmuntra	till	teknikintresse?	

Enligt	Lindahl	 (2003)	bör	 teknikområdet	 introduceras	 redan	 i	en	 tidig	ålder	
för	 att	 väcka	ett	 intresse	 för	problemlösning.	 Forsberg	et	 al.	 (2009)	menar	
att	kreativitet	och	fantasi	är	två	viktiga	faktorer	vid	teknikutveckling	då	det	i	
många	 fall	 finns	 flera	 lösningsalternativ	 på	 ett	 problem.	 Enligt	 Nicholson	
(1970)	är	graden	av	kreativitet	direkt	kopplat	 till	 antalet	variabler	och	 lösa	
delar.	 Han	 menar	 att	 produkter	 som	 kan	 omformas,	 kombineras	 och	
användas	på	flera	olika	sätt	uppmuntrar	fantasin	och	ökar	kreativiteten	och	
problemlösningsförmågan	 då	 det	 inte	 finns	 något	 givet	 slutresultat.	 Även	
Berg	(2013)	belyser	vikten	av	mångsidighet	i	lekmaterialet	och	gör	liknelsen	
vid	 att	 ovissheten	 i	 vad	 som	 kommer	 att	 hända	 är	 en	 grundläggande	
oförutsägbarhet	 i	 livet	 som	 både	 kan	 verka	 spännande	 och	 skrämmande.	
Produkten	består	av	31	olika	komponenter	som	kan	kombineras	på	oändligt	
många	sätt	och	på	så	sätt	kan	produkten	uppmuntra	till	fri	lek	samtidigt	som	
det	 ger	 en	 möjlighet	 att	 utveckla	 problemlösningsförmågan	 och	 lära	 sig	
arbeta	systematiskt	med	hjälp	av	enkla	byggritningar.	 	MEGO	är	utvecklat	 i	
förenklade	former	med	enfärgade	ytor	för	att	lämna	så	mycket	som	möjligt	
till	fantasin.		
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RÖD	
Rött	 betyder	 rörelse,	 spänning,	 energi	 och	 passion.	 När	
personer	ser	rött	tenderar	deras	hjärtan	att	slå	snabbare	och	
färgen	kan	locka	uppmärksamhet.	

	

ORANGE	
Orange	 är	 en	 färg	 som	 drar	 till	 sig	 uppmärksamhet.	 Orange	
kan	ge	en	känsla	av	värme,	balans	och	energi.		

	

GUL	
Gul	 färg	 förknippas	 ofta	med	 solsken.	 Färgen	 uppfattas	 ofta	
uppmuntrande	 och	 lysande.	 Gul	 färg	 står	 för	 hopp	 och	
kunskap.	

	

GRÖN	
Grön	 är	 den	 färgen	 som	 är	 lättast	 för	 ögat	 att	 acceptera.	
Färgen	 anses	 ha	 en	 lugnande	 och	 uppfriskande	 effekt.	 Den	
symboliserar	naturen	och	anses	vara	livets	färg.	Grön	färg	står	
även	för	simpel,	tyst	och	tröttsam.	

	

BLÅ	
Blåa	står	för	lugn	och	stillhet	och	förknippas	ofta	med	hav	och	
himmel.	Färgen	anses	vara	en	färg	som	många	gillar.		

	

VIOLETT	
Lila	förknippas	med	rikedom,	kunglighet	och	lojalitet.		

		

SVART	
Svart	 färg	 symboliseras	 ofta	 med	 natten	 och	 det	 okända	
samtidigt	som	det	ibland	förknippas	med	makt	och	styrka.	

	

VIT	
Vit	färg	speglar	renlighet,	oskuldsfullhet,	hopp	och	ärlighet	
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SID.	1(1)	

	

	


