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FÖRORD
Examensarbetet och 10- day workshop med möbelmässan i Älvsjö, är de två 
moment som jag sett fram emot mest på utbildningen. Nu hör snart båda två 
till historien och så även min tid här på Design och träteknik. Examensarbetet 
har på ett sätt varit “the grand finale” eller det stora “provet” vi alla gått och 
väntat på. Det är nu det är upp till bevis på vad vi lärt oss under dessa snart 
tre läsår. Arbetet har haft både sina ljusa och mörka stunder, men när jag ser 
tillbaka på det så är det de roliga man kommer ihåg och tar med sig. 

Jag vill också passa på att tacka alla som hjälpt mig på vägen, Gunnar         
Anderung som varit min handledare men även Dan Östberg för all hjälp i 
verkstan. Tack till Playsam och alla klasskamrater som funnits med under 
resans gång. 

Ett stort tack till Alle för all hjälp och stöttning.





SAMMANFATTNING
Syftet med detta examensarbetet var att utforma nya 
leksaker till Playsam, med fokus på Design för Alla och 
lärorika leksaker som aktiverar barnet. En analys av 
Playsams formspråk och deras produkter, jämförs med 
ett antal konkurrenter men också generellt med vad som 
finns på marknaden. Detta har gjort att jag hittat ett antal 
områden som jag valt att jobba vidare med. Områden 
som också berör pedagogiska leksaker, aktivitetsleksaker 
och i allmänhet leksaker som stimulerar barns utveck-
ling. Genom inspiration från studiebesök, intervjuer och 
litteratur har jag i min designprocess skissat och byggt 
modeller på leksaker utifrån undersökningen. Vilket 
senare resulterade i ett undervarumärke till Playsam, 
Playsam- Activate, en serie med produkter som utfor-
mats med utgångspunkter ifrån alla tänkbara användare. 
Produkterna i denna serie ska vara lätta att använda för 
så många människor som möjligt, och ska utformas med 
utgångspunkten att försöka att vidga målgruppen. Ha 
förståelse för att människor har olika behov, men då hel-
ler inte fokusera på särlösningar för vissa grupper. 

“Design för Alla är helt enkelt god design”.

ABSTRACT
The purpose of  this thesis was to design new toys for 
Playsam, with the focus being ”Design for All” and  
educational toys that activate the child. An analysis of  
Playsams style and products, compared with a number 
of  thier competitors and what is generally avaliable on 
the market, has lead me to find a number of  areas wich I 
chose to work with. Areas that include educational toys, 
activating toys and toys that generally stimulate children’s 
development. Through a design process, which I found 
my inspiration from visits, interviews and literature, I’ve 
made sketches and built models with the design process 
in mind. Which later resulted in a sub-brand of  Playsam, 
Playsam – Activate, a series of  products that have been 
designed with the idea that they should work for every-
one. These should be easy to use for as many as possible, 
and will be designed with the intention to broaden the 
target group and understand that people have different 
needs, but for that matter not focus on special solutions 
for certain groups. 

”Design for All is simply good design”
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Hösten 2007 började jag på Design och träteknik, en 
treårig utbildning som leder till en filosofie kandidatexa-
men inom ämnena Träteknik eller Design och form-
givning. Under det första året läste vi en kurs som heter 
“Design och produktutveckling A” som var en av de 
första kurserna vi läste. I den kursen fick vi i uppgift att 
formge och ta fram en leksak i trä. När jag ser tillbaka på 
min utbildning och det vi lärt oss, är denna kurs bland de 
bästa jag minns och en av de roligaste. 

Leksaker utformas och tas fram av vuxna, men det är 
inte alltid barn och vuxna har samma åsikter och smak 
när det gäller leksaker. Denna utmaning och tanken på 
att man aldrig vet hur barnet tillslut kommer att reagera 
och på vilket sätt leksaken kommer användas, fick mig 
att välja denna spännande och intressanta utmaning som 
ämne på mitt examensarbete. Med detta i ryggsäcken 
valde jag att ta kontakt med ett svenskt träleksaksföretag. 
Efter efterforskningar om vilka företag som finns på den 
svenska leksaksmarknaden valde jag att ta kontakt med 
Playsam. Kanske berodde mitt val en del på den kontakt 
jag fått till företaget genom Ulf  Hanses (har designat bl.a. 
Streamliner som är Playsams mest sålda leksak och har 
även fått många fina utmärkelser bl.a. Utmärkt Svensk 
form) som jag haft i undervisning både på gymnasiet, 
Teknik Design på Polhemsskolan samt här på Design 
och träteknik på Högskolan i Gävle. 

På Playsam har jag haft kontakt med Carl Zedig som är 
företagets VD och grundare. Han har varit min kontakt-
person som jag har kunnat ställa frågor till, samtidigt som 
han är min beställare. Zedig efterfrågade vid ett första 
samtal en utveckling av en serie dragdjur och en docka i 
trä. Men för att arbetet inte ska ha ett förutbestämt mål, 
breddades ingången till arbetet och Design för Alla och 
aktiva/ lärorika leksaker blev en inriktning. Detta beror 
dels på den kurs vi hade under årskurs två som tog upp 
just Design för Alla. Uppgiften var då att anpassa Läns-
museet i Gävle på ett sätt att det blev tillgängligt för alla. 
Sedan dess har tänket att allt ska vara tillgängligt för alla 
fortsatt genom alla projekt. Nu även i mitt examensar-
bete. Tanken att man annars skulle utesluta någon grupp 
i samhället i produktutvecklingen är för mig nu helt otän-
kbart. Design för Alla går ut på att man ska ha som mål 
att alla produkter och miljöer ska fungera för så många 
människor som möjligt.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att utifrån fokus 
på Design för Alla och lärorika leksaker som aktiverar 
barnet, utforma nya leksaker till Playsam.  

1.3 Problemformulering
Utifrån följande frågeställningar grundar sig detta arbete:

Hur ska en leksak utformas för att kunna användas av så 
många som möjligt?

Hur skapar man en lärorik leksak som motiverar och 
aktiverar barnet?

1.4 Metod
Arbetet grundar sig i undersökningar bland förskole-
pedagoger, litteratur kring barn och lek samt ett antal 
studiebesök. Vilka lekmaterial är populärast och omtyckta 
bland olika grupper av barn beroende på kön, funktion-
snedsättning och ålder? Vad föredrar pedagogerna i sin 
tur för leksaker i sin pedagogik? 

Även en analys av vad marknaden idag erbjuder inom 
lärorika leksaker i trä samt vilka nya områden Playsam 
kan utveckla och vilka områden de kan vidareutveckla för 
att stärka sitt märke är en viktig utgångspunkt.

Dessa undersökningar kommer sedan ligga som under-
lag för designfasen, där en eller ett flertal prototyper på 
leksaker för Playsam kommer att tas fram. 

1.5 Avgränsningar 
Det här arbetet kommer resultera i utformandet av en 
produkt- en leksak. En av grundtankarna är också att den 
ska vara utformad med tanke på Design för Alla. I utfor-
mandet av leksaken kommer fokus ligga på barn mellan 
2-6 år. 

Med tanke på arbetets storlek kommer undersöknings-
fasen endast vara en sammanfattande studie på vilka 
funktionsnedsättningar och behov människor kan ha. För 
att få en inblick i olika människors behov och problem, 
så att sedan designfasen ska ha några grunder att stå på. 
En utförligare studie krävs dock för att få ett rättvisare 
underlag. Men det går heller inte att generalisera en 
grupp människor med en viss typ av funktionshinder och 
säga att alla i den gruppen har samma behov och prob-
lem. 

Något som jag inte kan påverka men som också berör 
design för Alla är kostnadsfrågan. Eftersom Playsams 
produkter hör till en så pass hög prisklass som inte riktar 
sig till Alla, men dettta är något som jag valt att bortse 
ifrån.
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2. RESEARCH

2.1 Vad klassas som en leksak?
På den frågan skulle nog de flesta svara att leksaker är 
saker som barn leker med. Redskap som används vid just 
lek. Men leksaker är inte som vilka föremål som helst, de 
är saker som betyder otroligt mycket för barn. I vissa fall 
så viktiga att de inte kan ersättas med en som är precis 
likadan. Men som många vet så leker barn också med 
andra saker än leksaker, saker som inte är avsedda att 
lekas med. Med hjälp av fantasin kan vilket föremål som 
helst förvandlas till något helt annat. En kastrull kan bli 
till en blank hjälm till riddaren som rusar fram på sin vita 
springare som om man tittar närmare kan vara ett kvast-
skaft. 

Man kan dela upp dessa föremål i två klasser, egentliga 
leksaker och tillfälliga leksaker. Till egentliga leksaker hör 
föremål som tillverkats för att barn ska leka med dem, 
ofta är också dessa saker barnens egendom. Tillfälliga 
leksaker är de föremål som barn leker med men inte är 
avsedda att lekas med men de gör det ändå, saker som 
också måste lämnas tillbaka och återställas i sitt befintliga 
skick när leken är över. När man frågar ett barn vad en 
leksak är kan man få lite olika svar beroende på barnets 
ålder. Ett förskolebarn svarade: ”Det är sånt man måste 
ha när man leker”. Medan de lite äldre barnen, nio till tio 
år menade att: ”Det är alla saker som man kan använda 
när man leker” eller att: ”En penna är en leksak om man 
kan bygga hus med den, för då använder man den som 
en leksak.” Varför vi ger leksaker till barn är i första hand 
för att vi vill glädja dem, i andra hand kommer hoppet 
om att barnet ska lära sig något och det tredje är att när 
barnet leker kan vi vuxna förhoppningsvis få lugn och 
ro medan barnet själv sysselsätter sig med sin leksak 
(Almqvist, 1991).

2.2 Playsam
Playsam är ett svenskt företag som grundades 1984 av 
Carl Zedig. Målsättningen för företaget var att producera 
väldesignade träleksaker, som inte bara barn utan männ-
iskor, i alla åldrar kan njuta av. Leksaker med en lekfull 
design av hög kvalité, där färg, form och funktion bildar 
en estetisk njutbar helhet.

Playsams mest sålda produkt är Streamliner som desig-
nats av Ulf  Hanses i början på 80-talet. Till Playsams 
designers hör även Björn Alskog, Björn Dahlström, 
Ola Wihlborg, Patrik Pettersson och H-C Ericson med 
flera. Idag har företaget två anställda på huvudkontoret 
i Kalmar. Playsam säljer idag sina produkter i mer än 50 
länder runt om i världen, men den största marknaden 
är ändå Sverige. Masstillverkningen av leksakerna sker 
i fabriker i Taiwan, Kina och Thailand. Försäljning av 
dessa väldesignade och färgstarka träleksaker ger Playsam 
en omsättning på drygt 5mkr per år (Playsam, 2010).

Playsams formspråk      

Playsams vision är att skapa produkter som är tidlösa och 
talar till alla sinnen. Färger som glänser och former som 
vill röras. Tanken med de enkla formerna är att du som 
betraktare och brukare ska lockas med en lekfullhet och 
glädje av att du får vara medskapare. Oavsett din bakgr-
und, kultur eller ursprung ger de renodlade, enkla, mjuka, 
arketypiska formerna betraktaren möjlighet att lägga till 
sina egna detaljer. Produkterna är tillverkade i massivträ 
och lackad med polyuretanlack i färgerna röd, svart, 
vit, silver, blå, grön, gul, trä, limegul, rosa och enbart 
högblankt klarlack.

Idag har Playsam ett 20- tal olika produkter på 
marknaden däribland: Pennor, nyckelringsbilar, gung 
kanin, gung häst, åkbil, dockhus, båtar, rymdraketer,      
yo yo. Leksaker på hjul i form av: bilar, flygplan, formel-
ettbilar, cabrioleter, bussar och barnvagnar i miniatyr. 
Genom färgsättning och olika färgkombinationer ger det 
totalt 73 produkter. Men det som alla dessa produkter har 
gemensamt är det arketypiska, geometriska och avskalade 
formspråket, samt den blanka färgen. (Playsam, 2010)

Skaparen av Playsams formspråk är Ulf  Hanses, han 
hade i början på 1980-talet tagit fram ett sortiment med 
leksaker för handikappade barn. Carl Zedig upptäckte 
dessa produkter efter en tid, och Hanses befintliga form-
språk blev grunden till Streamliner som också blev Play-
sams första produkt (Scandinavian design, 2010).

Bild 1: Playsams logotyp

Bild 2: Montage av Playsams pridukter
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Egna reflektioner- Playsam
Playsam är idag ett internationellt erkänt varumärke och 
ses runt om i världen som en av ikonerna för skandi-
navisk design. Ett varumärke man förknippar med stil-
rena och färgstarka produkter av hög kvalité. Med kända 
designers har Playsam i drygt 30 år tagit fram väldesig-
nade leksaker för den stilmedvetne. Produkter som förk-
nippas med klass, produkter som vem som helst inte har 
råd att köpa.

Jag vill beskriva Playsams formspråk som lekfullt, med 
enkla och avskalade former som är otroligt genomtän-
kta. Även ord som stilrent, tidlöst, färgstarkt och robust 
representerar produkterna på ett bra sätt. Ordspråket 
”Less is more” stämmer till 100 % överrens med Play-
sams formspråk. Det är former som utan färg och hjul (se 
bild 3) kan påminna om nästan vad som helst, ett fiske-
drag, en igelkott, en skalbagge... det är bara fantasin som 
sätter gränserna. Men när sedan de runda hjulen sätts på 
plats så ser vem som helst att det är en bil, grundformen 
av en bil och det de flest förknippar den med är just de 
fyra hjulen som gör att den kan rulla. Utöver det så finns 
det hundratals olika sätt en bil kan uformas på, men för 
att förstå att det är en bil behövs inte mycket mer än fyra 
hjul. Det är just dessa tankar om former som förenklas 
som är grunden till Playsams formspråk. Hur långt kan 
man förenkla, för att man fortfarande ska kunna se vad 
det föreställer. Streamliner är nog den leksak som hör till 
de enklaste leksakerna när det gäller form, det behövs 
inga fler detaljer för att man ska förstå att det är en bil. 
Kisa med ögonen eller tänkt enbart siluetter av objekt i 
verkligheten så får man något som liknar Playsams form-
språk. 

Mottsattsen till Playsam är den gula bilen här intill, 
med dörrar, motorhuv, en ratt som går att snurra på, 
sidospeglar och dörrhandtag är den i princip bara är en 
förminskning av en riktig bil. Denna typ av avbildning är 
något som vi aldrig kommer se i Playsams produktutbud. 

Några produkter som jag kan tycka ligger på gränsen till 
det man förknippar med Playsam är Roadster bilen (se 
bild 6), gung kaninen (se bild 7), gung hästen och nyckel-
ringsbilarna. Men då har också några av dessa designats 
på beställning av andra kända varumärken, Roadster 
bilen och nyckelringsbilarna är tillexempel produkter 
som tagits fram på uppdrag av Saab och Volvo. Gung 
djuren tycker jag har på gränsen för många detaljer för 
att den ska kännas Playsam. Tar man bort kaninens ögon 
och mun så ser man fortfarande att det är en kanin, plus 
att jag tycker den stämmer bättre överens med Play-
sams andra produkter som är så pass mycket förenklade         
(se bild 7).

Med tanke på att formspråket som också till en början 
är grundat på Ulf  Hanses sortiment med leksaker för 
handikappade barn, så tror jag att min riktning på Design

Bild 4: Streamliner

Bild 3: Streamliner utan hjul

Bild 6: Roadster bil

Bild 7: Gung kanin: T.v med detaljer, T.h utan detaljer

Bild 5: Realistisk leksaksbil med massa detaljer

för Alla faller sig tämligen perfekt in på det som redan 
är påbörjat för snart 30 år sedan. Ytan på produkterna 
är högblank och otroligt slät och fin. Vilket gör att jag 
förknippar det med hög kvalité och ett högt pris. Playsam 
i tre ord är: Kvalité, stilrent och färgstarkt.

2. RESEARCH
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2.3 Konkurrentanalys
Den svenska leksaksindustrin har sina rötter i 1800-talet 
med Gemla leksaksfabrik och BRIO som främsta exem-
pel som lever kvar i vår tid. Än idag intar BRIO platsen 
som världens största träleksakstillverkare. Förutom BRIO 
finns idag även Kärnan, Lekolär, Lundby, Playsam och 
Micki som alla tillverkar träleksaker och är Svenska före-
tag. Asien är annars den del av världen som tillverkningen 
av leksaker sker i störst utsträckning. Idag har leksakin-
dustrin en global omsättning på ca 700 miljarder kronor 
(Nelson & Svensson, 2005), vilket man kan jämföra 
med den globala konsumentmarknaden för film på 620 
miljarder kronor. Motsvarande siffra för dataspel är 370 
miljarder kronor enligt PriceWaterhouseCoopers rapport, 
2008 (Sundberg & Strömbäck, 2008).

Playsam säger själva att deras konkurrenter är Vilac och 
Naef, men eftersom dessa företag hör hemma i Frankrike 
och Schweiz. Så finns även några svenska leksaksföretag 
med i min konkurrentanalys, för att få en jämförelse även 
över hur det ser ut i Sverige.

Bild 8: Vilac logotyp

Vilac är ett franskt leksaksföretag som grundades 1911 
av bröderna Villet. Företaget har idag 50 anställda och 
omsätter ungefär 70 miljoner kronor varje år. Tillverknin-
gen av produkterna sker idag till största del i Frankrike 
(Moirans-en-Montagne) men en del importeras också 
från Asien. Vilac säljer allt från stolar, paraplyer, dragdjur, 
väskor och leksaksinstrument till pussel. Formspråket 
skiljer sig en aning mellan produkterna, men överlag har 
produkterna många olika färger och nyanser, även små 
detaljer är något som är återkommande. Produkterna 
säljer Vilac sedan vidare till oberoende återförsäljare runt 
om i världen. Deras mest sålda produkt är ett fiskespel 
(Se bild 12) (Pouthier, 2010).

Bild 9: Naef  logotyp

Naef  är ett Schweiziskt företag som tillverkar leksaker i 
trä, det grundades 1956 av Kurt Naef. Idag hittar man i 
deras produktubud bland annat skallror, klossar i olika 
färger och former man kan bygga med på olika sätt, 
labyrinter mm. Naefs mest sålda produkter är Bauhaus 
leksakerna (Se bild 10), baby skallror och Naef  Spiel. Det 

som återspeglar produkterna är klara färger och lackad 
bok. Formspråket består i överlag av geometriska former, 
rektanglar, kvadrater, cylindrar och trianglar som på olika 
sätt kan kombineras med varandra. Känslan av material 
av hög kvalite är något som syns tydligt genom Nafes 
produktutbud. Målgruppen är också föräldrar som vill 
ha leksaker av hög kvalité, framställda av naturmaterial 
till sina barn. Men också högutbildade personer, design-
ers, arkitekter och lärare/professorer. Människor som 
helt enkelt tycker om träleksaker och förhoppningsvis 
också växte upp med det. Naef  har idag ungefär 15 
anställda runt om i världen. Produktionen är lokalise-
rad till Schweiz, mycket för att företaget vill ha koll på 
tillverkningen och kan på så sätt garantera hög kvalité 
(Engeler, 2010).

Bild 10: Micki logotyp

1944 startade Georg Aronsson Micki leksaker, som än 
idag drivs av familjen Aronsson i ledningen. Huvudk-
ontor, tillverkning, lager, design och produktutveckling 
sker allt i Gemla. I en modern fabrik mitt i småland med 
55 anställda. Företaget omsätter ca 125 Mkr årligen. 
Till Mickis populäraste träleksaker hör: spis (Se bild 9), 
couronnespel, byggstavar/klossar, lära gå vagn, plock-
låda, bultbräda och tågbana med tåg. Micki riktar sina 
produkter till barnfamiljer. Mickis formspråk är färgstarkt 
med en blank yta, antalet detaljer skiljer sig en aning 
mellan de olika produkterna. Från gåvagnens helfärgade 
fält till spisens små siffror och symboler (Micki, 2010).

Bild 11: Brio logotyp

Brio är den största leksakstillverkaren i Sverige, med sina 
310 anställda och med en omsättning på 951 Mkr under 
2009. (Nyström, 2010) Företaget grundades 1884 av Ivar 
Bengtsson i Osby, men idag har Brio sitt huvudkontor i 
Malmö. Alla produkter designas och tas fram i Sverige. 
Men tillverkningen och massproduktionen av produk-
terna sker på fabriker i Kina. Brios målgrupp är inte bara 
barnfamiljer i Sverige, att barnfamiljer i hela världen ska 
köpa deras produkter är deras mål. Företaget tillverkar 
inte enbart leksaker, utan även barnvagnar, bilstolar och 
möbler för barn. Brios mest omtyckta träleksaker är: spis, 
dragdjur (Se bild 11), lära gå vagn, plocklåda, bultbräda 
och tågbana med tåg. Brios och Mickis formspråk påmin-
ner en hel del om varandra, när det gäller bultbrädan, 
gåvagnen och trätågen är det inte mycket som skiljer 
förutom färgsättningen och det tryckta varumärket. 
Kanske att Brios produkter har en form som är aningen 
mer organiskt eller i alla fall lite mer rundat är Mickis 
formspråk (BRIO, 2010).
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Sammanttning - Konkurrensanalys
När man ser till den svenska leksaksmarknaden och Play-
sams konkurrenter på den svenska marknaden. Så är det 
Brio och Micki som är de största. Stilen på deras leksa-
ker samt även utbudet mellan dessa företag har många 
likheter med varandra. Som några exempel kan man 
nämna, plocklådan, järnvägen, gåvagnen och spisen. Där 
även färg och ytfinish ger liknande uttryck. Men ser man 
till omsättningen så ligger Brio långt före Micki med sina 
951 Mkr mot Mickis 125 Mkr. 

Men på ett sätt så håller jag med Playsam att varken Brio 
eller Micki är deras konkurrenter. Playsam vill och bör 
vara kvar i klassen över dessa. Med mer fokus på kvalité 
samt färg och form, det ska kännas exklusivt att handla 
från Playsam. 

Playsam anser att deras konkurrenter istället är Naef  
och Vilac, där båda två tillverkar leksaker i trä. Vilac har 
ett brett utbud med det mesta man kan tänka sig, allt 
från skallror, gunghästar, stolar och bilar till klossar och 
paraplyn. Jag kan hålla med Playsam om att det finns en 
del produkter i Vilacs utbud som skulle kunna konkur-
rera med det som finns på Playsam. Men i det stora hela 
tycker jag att Playsams produkter är mycket exklusivare. 
Playsams produkter har ett helt annat formspråk som går 
igen i alla produkterna plus att färg och ytfinish inte alls 
känns lika välarbetat och genomtänkt i Vilacs utbud. För 
mig är Vilacs produkter lite barnsligare och inte alls lika 
stilrent som Playsams formspråk, så jag vill ändå påstå 
att dessa två företag har helt olika målgrupper. Naef  
däremot kan jag på ett sätt förstå att man kan se dem 
som en konkurrent. Det finns en likhet med kopplingen 
till exklusivtträ och den fina ytan på produkterna, även 
valet av färger går att jämföras. Målgruppen för de olika 
företagen Playsam och Naef, ligger också snarlikt nära 
varandra. Människor som tycker om träleksaker och då 
först och främst inte att leka med. Men när man ser till 
produktutbudet så har de inte mycket gemensamt. Naef  
har mest konstruktionsmaterial och produkter som går 
att förändra medan Playsam har ”fasta” och oföränder-
liga produkter.

Bild 12: Playsams gungkanin och Streamliner

Bild 13: Mickis spis och Pull-back bil

Bild 14: Naefs Bauhausklossar och soldrivna bil

Bild 15: BRIOs draghund och racerbil

Bild 16: Vilacs fiskedamm och bil
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2.4 Design för Alla
DESIGN FÖR ALLA.SE var ett projekt som drevs av 
EIDD Sverige (Design for All Europé) från 2005 fram 
till slutet av 2008. Idag är EIDD en ideell organisation 
samtidigt som det fungerar som ett nätverk för formgiva-
re, industridesigners, arkitekter, planerare på olika nivåer, 
ideella organisationer, skolor, företag och myndigheter. 
Där samtliga har som gemensam nämnare att de arbetar 
för att utveckla Design för Alla både som teori och prak-
tik. 

”Design för Alla är en vision om att hela samhället ska 
fungera för alla människor. I praktiken är Design för Alla 
ett arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer och 
tjänster utformas för att fungera för så många männis-
kor som möjligt. Utgångspunkten för en designer eller 
arkitekt i designprocessen är att vidga målgruppen och se 
till människors skilda behov i olika situationer i livet, och 
inte fokusera på särlösningar för vissa grupper, till exem-
pel funktionshindrade.”

När man utformar en produkt, tjänst eller miljö så utgår 
man ifrån alla tänkbara användare, det ska vara lätt att 
förstå och använda för alla oavsett fysisk styrka eller 
rörlighet. Även för den som inte ser eller hör ska det 
finnas information att da del av. ”Design för Alla är helt 
enkelt god design” (EIDD Sverige, 2006).

2.5 Marknaden
Varje år säljs det i fackhandeln i Sverige leksaker för 
omkring tre miljarder kronor. Till fackhandeln räknas 
butiker som är specialiserade på leksaker, de flesta är 
också medlemmar i Sveriges Leksakshandlares Riks-
förbund. Men givetvis säljs leksaker på fler ställen än 
dessa butiker, bensinmackar, kiosker, livsmedelsbutiker, 
postorderfirmor, marknader med mera så det säljs för 
mer pengar än så. Den Svenska leksaksproduktionen står 
endast för tio procent av marknaden i landet, resten är 
importerade från andra länder (Almqvist, 1991).

För att få en tydligare bild om vad som finns på 
marknaden har ett antal trädstrukturer gjorts. Den första 
visar i stora drag vad som finns på leksaksmarknaden. 
Med allt från dockor, pussel, gungleksaker, till sportreds-
kap och pennor och papper (Se bild 17).

När det sedan gäller marknaden och leksaker som 
görs i trä, visar figuren i bild 18 på de områden som 
just trä finns inom. Vissa områden minskas utbudet 
inom, medan en del områden faller bort. De inringade 
områdena “dockor”, “lära” och “aktivera” är just sådana 
områden, samt även områden som hör till den typ av 
leksak som har egenskaper som berör uppsatsens syfte, 
lärorika och pedagogiska leksaker. Områden som tack 
vare detta är intressant att arbeta vidare med.

Om man tittar vidare på bild 19 och ser till de svarta 
cirklarna med svart text, dessa innehåller alla produkter 

som Playsam har i sitt produktsortiment idag. Utifrån 
de områden som ringats in i figuren i bild 18 samt andra 
områden som Playsam kan utveckla har nya cirklar lagts 
till och texten har färgats röd. Dessa cirklar innehåller 
som sagt områden som syftar till aktiva leksaker som man 
kan lära sig av och även leksaker som skulle kunna utfor-
mas med tanke på Design för Alla, som är en stor del 
av arbetet. Vidare i bild 19 valdes ett antal områden bort 
(svarta cirkklarna med röd text), områden som utom-
huslek, konstruktionslek, hus/hem och banor bort. För 
det är områden som det redan finns mycket träleksaker 
inom, plus att det är områden som inte stämmer överrens 
med Playsams profil, som är så pass enkelt och avskalat, 
stilrent och tidlöst.  Kvar blir då fyra olika områden som 
kommer fortsätta utvecklas, (de röda cirklarna med röd 
text) leksaker som pussel, dragdjur, dockor och “akti-
vera.”
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Bild 17: Leksaksmarknaden i stora drag (Se bilaga 1)

Bild 18: Träleksaker (Se bilaga 2)

Bild 19: Playsam (Se bilaga 3)
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2.6 Studiebesök
Kometen i Gävle
På förskolan Majgården i Sätra finns en avdelning som 
heter Kometen, det är en resursförskola/ förskoleklass 
som inriktar sig till barn med autism och autismliknande 
tillstånd med relaterat kommunikationshandikapp. 
Avdelningen har plats för upp till sju barn beroende på 
barngruppens sammansättning. Idag har de 6 barn som 
är mellan 5-6år (oftast får barnen inte sin diagnos före 
4 års ålder). Personalen berättar att barnen på Kometen 
har svårt för att leka på egen hand, ofta brukar peronalen 
själva använda sig av handdockor med olika utseende. Då 
får dockan liv och den vuxne kan prata genom dockan, 
ett ypperligt pedagogiskt arbetsredskap. Bland barnen 
så är Duplo, pussel och klossar genomgående ganska 
populärt. De går att bygga efter den egna fantasin, och 
för dem som tycker det är svårt kan man även bygga 
efter en mall eller en beskrivning. Men alla är givetvis 
inte intresserade av detta. Ofta sitter personalen med 
och leker eftersom barnen kan ha svårt för att leka själva. 
På avdelningen finns inga speciella leksaker utan det är 
leksaker som vilken annan förskola som helst har i sin 
verksamhet. Det som skiljer sig är främst förvaringen 
av leksakerna. De sorteras upp efter färg och typ i olika 
lådor. Vita skynken täcker också för alla hyllor med leksa-
ker, för att det ska ge ett lugn i lokalen så barnen inte 
störs av saker runt omkring.

Källbackens förskola 
I Gävle ligger Källbackens förskola som är en ”vanlig” 
förskola med barn upp till 5 år. Förskolan är uppdelad på 
fyra avdelningar där barnen delats in efter ålder. När jag 
besökte förskolan försökte jag studera vad barnen själva 
valde att leka med på egen hand. Det som var populärast 
inomhus var: studshästen Rudy, bilar, pussel, gåvagn och 
dockor (Se bild 20). Utomhus gällde hinkar och spadar, 
skottkärror, bandyklubbor och stjärtlappar ( då det var 
vinter). Jag försökte också fråga barnen vad de helst lekte 
med, bland 3-4 åringarna var det mest bilar, traktorer och 
dockor som gällde. De lite äldre tyckte mer om böcker 
och att rita och måla. 

Lekoteket
Ett besökt på Lekoteket på Astrid Lindgrens Barn-
sjukhus som ligger på Danderyds sjukhus har också 
gjorts. Lekoteket är en specialpedagogisk enhet dit 
familjer kan komma med sitt barn för rådgivning och 
utlåning av lekmaterial som de sedan kan ta med sig 
hem. Lekoteket vänder sig till familjer med barn som 
har olika utvecklingsavvikelser och som behöver extra 
stöd i sin utveckling. De barn som kommer dit är mellan 
0-6 år, men för att få komma dit behöver man en remiss 
från BVC, barnläkare, psykolog eller logoped. Där görs 
sedan en bedömning av barnets starka och svaga sidor. I 
samarbete med föräldrarna försöker man sedan hitta sätt 
man via leken kan träna och stimulera barnets utveckling. 
Sedan får familjen låna hem lekmaterialet i 4-6 veckor 

då man kommer tillbaka för ett nytt besök. De som 
arbetar på Lekoteket är specialpedagoger och har även en 
förskollärarutbildning (Lekoteket, 2010). 

Britta Alm Mårding som arbetar på Lekoteket guidade 
runt och berättade under besöket. När det gäller leksaker 
rekommenderade hon i första hand saker som rör sig 
(rullbanor/ kulbanor), bygg och konstruktionsmate-
rial som tillexempel kaplastavar (de går att anpassa och 
utveckla i olika svårighetsgrad). Annars tycker hon att 
spel ofta kan vara ett mycket bra lekmaterial, då man 
både kan öva tal, språk, samspel, färg, form, antal, öga, 
hand, hörsel osv. Hon efterfrågade tärningar i lite större 
format med enbart tre prickar, dessa är bra för barn 
som inte kan räkna till sex. Även rundade former som är 
vänliga att hålla i och klara färger lockar till lek och är ett 
blickfång. Det är också viktigt att det är hållbart lackat 
utanpå färgen så den inte nöts bort på en gång. Dockor 
är även det ett bra material och det kan vara bra att 
barnet har tillgång till olika sorters dockor, både enklare 
dockor som Waldorf  dockan, som bara har sydda ögon 
och mun, men även mer detaljrika dockor. Mårding säger 
också att hon inte tycker om dockor och andra leksaker 
som innehåller batterier. De låter och väsnas och ger inte 
lika stort utrymme för den egna fantasin. 

        Bild 20: Studshästen Rudy var en av de poppuläraste leksakerna bland barnen på 
        Källbackensförskola

       Bild 21: Ett av förråden på Lekoteket
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2.7 Målgrupp
Med tanke på att arbetet ska resultera i ett förslag på 
en leksak åt Playsam så är det viktigt för den fortsatta 
utvecklingen att den typiska Playsamkunden är defini-
erad. Playsam beskriver själva sin målgrupp så här: ”Idag 
är Playsams främsta målgrupp inte barn utan människor, 
i alla åldrar, som värdesätter lekfull design med kvalité 
och själ. Unik design och omsorg om de små detaljerna 
är en av förklaringarna till att våra produkter älskas av 
världen. Våra enkla, arketypiska former tilltalar männi-
skor från vitt skilda kulturer. Norge, Japan, Australien, 
USA – den renodlade formen ger betraktaren, oavsett 
kulturell bakgrund, möjlighet att lägga till sina egna 
detaljer. Playsams vision är att skapa tidlösa gåvor            
- glädjen över att ge, glädjen över att få ta emot” (Play-
sam, 2010).

Detta arbete kommer i huvudsak ha mindre barn som 
målgrupp, men givetvis ska det inte hindra Playsams 
definierade målgrupp som är människor i alla åldrar från 
att charmas av dessa produkter. Under utvecklingen av 
leksakerna kommer fokus ligga på barn i åldern 2-6 år.  
Men det är viktigt att man kommer ihåg att åldersgränser 
alltid bara är en rekomendation och gränserna därimellan 
flytande. Alla barn är olika, de befinner sig på olika 
utvecklingsnivåer, kommer från olika bakgrunder och har 
olika intressen. Vilket är mycket viktigare att ta hänsyn 
till, än barnets ålder.

2.8 Leksaker för barn i olika åldrar
När det gäller valet av leksaker till barn är det viktigt att 
komma ihåg att man inte ska stirra sig blind på siffran 
för rekommenderad ålder på leksaksförpackningarna, 
de åldrar som anges är endast ungefärliga och gränserna 
mellan åldersgrupperna är flytande. Man kan givetvis inte 
se någon stor förändring mellan dagen innan en treåring 
blåser ut sina tre ljus på tårtan och dagen efter. Det kan 
vara stor skillnad på barnets kronologiska ålder och 
barnets mognadsålder. Hur gammal barnet än är så har 
det ett behov av att träna sinnen, röra på kroppen, öva 
upp sitt handlag, gestalta, konstruera och skapa. Leksaker 
som roar barn i de flesta åldrar är dockor, byggklos-
sar, bollar, och målargrejer. Däremot kan dessa leksaker 
komma att förändras till utseende och svårighetsgrad i 
takt med att barnet blir äldre. En tygdocka, en mjuk boll 
och fingerfärger byts ut mot en Barbiedocka, en sport-
boll och vattenfärger. Det viktigaste är att vi tänker på 
säkerheten för barnet, att små barn inte leker med leksa-
ker med små delar som kan stoppas i munnen och orsaka 
kvävning (Almqvist, 1991).

Ett barns leksaker ska vara anpassade efter barnets 
utvecklingsnivå. Men eftersom utvecklingen är en aktiv 
process är det inte alltid man “hänger med i svängarna”. 
Det kan skilja sig från vecka till vecka vad som intresserar 
ett barn. Det kan vara väldigt svårt att hitta en leksak 
som ligger på precis rätt nivå med barnet. Den ska vara 

precis så utmanande att den väcker barnets nyfikenhet 
och leklust. Är leksaken för svår kan barnet uppleva den 
som ett krav. ”Det måste väl vara mig det är fel på när 
jag inte begriper mig på den här leksaken”. Är leksaken 
tvärt om för lätt för barnet och representerar ett passerat 
stadium i barnets utvecklingsförmåga kan det istället 
upplevas som en underskattning ”Dom tror vist inte att 
jag kan någonting.” För att veta vad som passar ett barn 
gäller det att man känner barnet väl. Fundera över frågor 
som: Vad leker barnet? Hur leker det? Vilken förmåga 
har barnet att hantera utforska och förstå? Vad roar och 
intresserar barnet? (Almqvist, 1991)

För att förstå bättre vad barn i olika åldrar har för behov 
kommer här en analys av barns utveckling i olika åldrar.

2-3år
Barn som är runt två-treårsåldern kan inte sitta still, de 
skuttar och klättrar största delen av sin vakna tid. Med så 
mycket spring i benen är saker som man kan skjuta fram-
för sig populära (tillexempel en skottkärra), men även 
klätterredskap eller en trehjuling stimulerar deras lust att 
röra på sig. Vid treårsålder kan också de flesta barn fullt 
ut kontrollera musklerna i händer och fingrar. Bollar att 
kasta, sparka och rulla iväg kan vara något som är roligt 
hur länge som helst. Men även känslan av olika material, 
att få experimentera med fingerfärger, lera, papper och 
naturmaterial -att få skapa fritt. 

Språket utvecklas även det otroligt mycket vid den här 
åldern, att lyssna till någon vuxen som läser är bland det 
allra roligaste. Men även samtal med andra människor, 
band med sagor och visor är andra goda källor till språk-
upptäckter. Även lek med andra barn är ett behov som 
ökar. Då kan man tillsammans med andra leka rollekar 
och laga mat, diska, handla i affären, köra med (leksaks-)
bilen och sköta (dock-) barnen. Även tåg- och bilbanor 
eller trafikmattor är populära leksaker, med dem kan man 
låtsas att man kör bil till sin mormor i Uppsala eller att 
man själv är lokföraren som kör tåget för att man ”vet” 
hur man gör (Almqvist, 1991).

4 år
Fortfarande finns en massa spring i benen och allt ska gå 
fort. Rörelseredskap som gungor, hängrep och ribbstolar 
är roliga saker när man vill klättra, röra på sig och göra 
konster. Spela spel är också roligt, men bara om reglerna 
är enkla, spelet går fort och att man själv vinner. Dock- 
och fordonslekar blir allt mer komplicerade och ska 
gärna ha fler detaljer och se verklighetstrogna ut. Oömma 
leksaker, i storlekar som passar små barns händer är ett 
måste för barn med små fingrar och yviga gester. Stora 
bilar, oömma dockskåp med stadiga möbler, som tål 
stötar och att bli omkringkastade. 

Utklädningsplagg som väskor, skor och alla slags kläder 
är roligt för fyraåringarna då de leker rollekar. Massor av 
kläder behövs då även lekkamraterna ska ha. 
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Kreativiteten börjar flöda i fyraåringen, en palett med 
färger och penslar och ett tillhörande staffli är underbara 
att ha när man skapar. Det är också dags att man höjer 
svårighetsgraden på pussel och behovet av fler klos-
sar och legobitar blir större, för nu ska det byggas och 
konstrueras (Almqvist, 1991).

5-6år
Fem-sexåringen har nu kommit så pass långt i sin utveck-
ling att han/hon utan någon eftertanke griper sig an det 
mesta. De saker man inte behärskar vill man träna på om 
och om igen. Och självklart vill man ha uppmärksamhet, 
applåder och bekräftelse för allt man gör. Intresset för 
andra personer är mycket stort, det märks inte minst i 
rollekarna som nu gått åt att bli ännu mer realistiska. Man 
förbereder även lekens handling innan och tar fram den 
rekvisita som behövs. 

Saker som allt mer liknar ”verkliga” saker hör till favor-
iterna, som en alldeles egen liten symaskin, en egen 
kamera man kan fota med, men även mikroskop, förstor-
ingsglas och magneter är roliga att leka med. Det har 
också blivit mycket mer runt omkring alla leksaker, nu är 
det inte bara leksaksbilarna i sig som är själva leken. Utan 
det ska byggas vägar och tunnlar i sandlådan där man kan 
köra med bilarna. 

Rörelsebehovet hos fem-sexåringarna är starkt, tvåhjulin-
gar, klätterrep, ribbstolar, plankor att balansera på och allt 
annat som går att klättra på visar sig vara hur roligt som 
helst (Almqvist, 1991).

2.9 Lärorika leksaker för barnets    
utveckling
Barn kan leka för sig själva, med varandra och ibland 
även med vuxna. Men i de flesta lekar används leksaker. 
Det har visat sig att barn som i tidig ålder lekt med flera 
olika leksaker har högre intelligens än barn som fått 
hantera ett fåtal. Vilka slags leksaker som gynnar barns 
utveckling och sociala förmågor bäst går inte att gener-
alisera utan beror i första hand på barnet självt. Det är 
sättet barnet utforskar och hanterar leksaken som leder 
till nya kunskaper (Almqvist, 1991).

Åsikterna kring barn och deras leksaker skiljer sig en 
aning mellan föräldrar och lärare. Ska barn leka enbart 
för nöjes skull eller ska leken främst ha en nyttofunktion? 
Barn bygger inte med klossar i huvudsyfte att lära sig 
någonting. Men vuxna däremot tänker ofta på presta-
tionen, barn kan få höra vad duktiga de är som bygger ett 
så högt torn. Sedan kommer följdfrågor som: Hur många 
klossar har du använt? Vilka färger har klossarna mm? 
Förvånande tittar barnet på sitt torn. Byggandet som 
varit en rolig lek för barnet ser i sin tur den vuxne som 
en redovisning av färg- och mängduppfattning (Almqvist, 
1991).

Det finns också leksaker som fått etiketten pedagogiska 
leksaker, leksaker som inte bara är skojiga att leka med 
utan de är även lärorika och har en pedagogisk funktion. 
Att barnet i sin lek lär sig något bestämt och värdefullt av 
dem. Men forskarna i sin tur menar att de leksaker som 
klassas som pedagogiska inte behöver vara mer pedago-
giska än vilken leksak som helst. Barn lär sig av leksa-
ker de tycker är roliga att utforska. Man får heller inte 
glömma att leksaken är ett tillverkat föremål, som i sig 
inte kan vara pedagogiskt. Men det kan däremot hanteras 
på ett pedagogiskt sätt. Det sunda förnuftet säger oss 
också att en livs levande pedagog inte kan ersättas av en 
leksak, hur pedagogiskt rätt leksaken än sägs vara. Idag 
används också begreppen ”leksaker av övningskaraktär” 
och ”leksaker av lekfull karaktär” men det spelar egent-
ligen inte så stor roll vad vi vuxna kallar leksakerna, utan 
det är barnet som avgör om en leksak får pedagogiska 
effekter eller inte. Vanliga leksaker kan vara ett lika bra 
redskap i undervisning som vilken annan leksak som 
helst (Almqvist, 1991).

I en amerikansk skola fick alla barnen ta med sig sina 
nallebjörnar till skolan. De skulle lära sina nallar att läsa. 
Nallebjörnar är inte motsträviga, de är alltid villiga att 
lyssna och ställer aldrig till med bråk. Resultatet blev 
mycket framgångsrikt, men det var självklart inte Nallen 
som leksak som åstadkommit inlärningen. Men Nalle 
som vän gav barnen motivation att undervisa honom 
samtidigt som barnen själva lärde sig det som de försökte 
lära Nalle. Det handlar om att inlärning kräver trygghet 
och den man tycker om och litar på känner man sig 
trygg med. Med det sagt handlar det alltså mer om att 
kunna identifiera sig med lekmaterialet för att det sedan 
ska fungera som ett pedagogiskt redskap. En leksak kan 
också fungera som en inspirationskälla och motivera till 
sökande efter kunskap. Kanske barnen vill veta mer om 
riktiga björnar och hur de beter sig i det fria, tack vare sin 
relation till nallebjörnen (Almqvist, 1991).

Bild 22: Cylinderblock som tränar bland annat förståelsen för dimensioner.

Bild 23: Ulf  Hanses igelkottar från tidigt 80- tal, innan han blivit upptänkt av Playsam. 
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Leksaker i sig själva är inte pedagogiska, men som vuxen 
kan man använda leksaker i en aktivitet för att utveck-
lingen ska gå åt ett visst håll. Det finns leksaker som 
marknadsförs som redskap för barns läs- och skrivut-
veckling, med dessa är inte alltid de mest funktionella för 
barn i förskoleåldern. Leksaker som förväntas stimulera 
igenkännandet av bokstäver, siffror och stavning med 
mera. Material så som bokstavsklossar, magnetiska 
bokstäver, alfabetspussel, alfabetsspel och stavningsspel 
kanske inte alltid används på det sättet de är tänkt att 
användas. Klossarna används som vanliga klossar för att 
bygga klart en borg eller som ingredienser i en soppa 
när man ska servera mat åt sina lekkamrater (Nelson & 
Svensson, 2005).

2.10 Lekens betydelse för barns    
utveckling 
Ett naturligt sätt för barn att lära är genom lek. Leken är 
ett redskap för barnet och utveckla sina sociala, emotio-
nella, intellektuella och motoriska egenskaper. Barn 
tränar och förbereder sig för vuxenvärlden genom leken. 
Definitionen av lek kan vara svår att tyda, eftersom det är 
en process som ständigt pågår, utvecklas och förändras. 
Utifrån barnets utvecklingsålder varierar leken (Eriksson 
m.fl., 2007).

Med hjälp av olika leksaker och dess funktioner kan barn 
lära sig att utföra många olika handlingar. Med leksaker 
kan man också kommunicera sina idéer, värderingar och 
ideal. Leksaker kan utgöra en resurs för kommunikation 
mellan människor. Vilket ger en bra förklaring varför 
leksaker kan vara en så pass betydelsefull resurs i arbetet 
med barn. Leksaker liknar språket i den mening att även 
de kan ha olika betydelse beroende på i vilket samman-
hang de används, vem som använder dem, i vilket syfte 
och på vilket sätt de används. I yngre åldrar kan leksaker 
fungera på samma sätt som skolans läromedel. Leksaker 
kan användas för att det är kul men även för att exem-
pelvis kommunicera med sina vänner eller människor i 
omgivningen. Vi lär oss alltid nya saker även i vardagliga 
situationer, då lärande kanske inte är huvudsyftet med 
aktiviteten. Man behöver inte lära sig mer under formella 
lärsituationer då de är planerat att man ska lära sig något. 
Det som skiljer sig är att i det ena fallet lär vi oss något 
bestämt och i det andra vet vi inte i förväg vad resultatet 
blir. Alla aktiviteter där leksaker ingår kan leda till ett 
lärtillfälle. ”Barn lär när de leker med leksaker, när de 
köper leksaker till kamratens födelsedagskalas, när de 
spelar datorspel, när de städar undan sina dockor och när 
de byter Pokémon- eller Yugiohkort med varandra på 
skolgården”. Med leksaker som föreställer hushållsred-
skap kan barn föreställa sig och öva vad det innebär att 
laga mat, servera gästerna och ta hand om disken efteråt. 
Men de får givetvis ingen erfarenhet av de verkliga 
föremålens funktioner. De lär sig inget om hur man ska 
göra för att inte bränna maten eller hur man ska koka ett 
ägg för att få det hårdkokt. 

Barns lek med leksaker behöver därmed inte nödvän-
digtvis föra med sig kunskaper man kan ha nytta av i 
andra verksamheter än just lek, vilket i sin tur heller inte 
allt man lär sig i skolan har. Lek har ett nyttovärde för 
individen. Det är nyttigt att leka, men man leker inte för 
att det är nyttigt. Barn behöver leka för att utvecklas, 
det är bekräftat både av psykologer och pedagoger som 
studerat lekens roll i barns utveckling. ”Genom leken 
kan barnet experimentera på egen hand och skaffa nya 
erfarenheter, få stimulans, göra självständiga val, utveckla 
initiativförmåga, få självförtroende, öka sin skaparlust, 
träna kommunikation, balans, motorik och koncentra-
tion mm. Genom leken rör sig barnet på olika sätt 
och utvecklar på så sätt både motorik och orientering 
i miljön. Imitationslekar lär barnet relationer, kostruk-
tionslekar och bygglekar lär barnet utveckla precision i 
sina rörelser. Ett område där nyttiggörandet av lek har 
varit som tydligast är lek i verksamheter för barn med 
funktionshinder. Där kan leken användas för att bedöma, 
behandla och träna barns funktioner. Och lekens huvud-
funktion att den ska vara rolig och lustfylld har fått stå 
tillbaka. Vilket också gäller leksaker för funktionshin-
drade, som oftast ses och utformas som ett hjälpmedel 
istället för en leksak. Det gäller att hitta en balans och 
gränsen där mellan kan tyckas var hårfin (Nelson & 
Svensson, 2005).

För att barn med funktionshinder ska kunna uppnå 
generaliserbarhet och automatisering av sina kunskaper 
kan det finnas ett större behov av överinlärning, 
upprepningar och en tydligare struktur. Detta kan i 
sin tur leda till förmågan att tillämpa färdigheter både 
motoriskt och i samspel med andra barn ökar. Man måste 
se till möjligheterna och väcka barnets nyfikenhet och 
motivation, vilket är grunden till all utveckling (Eriksson 
m.fl., 2007).

Typ av lekmaterial  Tränar  I/för att
1. Sensoriskt materiel:  Sinnen  Sinneslek:
    sand- och vattenleksaker,    se, höra
    naturmaterial,    känna
    musikinstrument

2. Rörelsemateriel:  grovmotorik  fysisk lek:
    klätterredskap,    hoppa,
    bollar, cyklar,    klättra,
    utomhusspel, hopprep    balansera

3. Manipulativt materiel:  finmotorik  övningslek:
    pussel, spelkulor  öga- hand-  pyssla,
    sy- och vävtillbehör  koordination  sortera,
    pärlor, miniatyrföremål    dekorera

4. Bygg- och   rumslig  bygglek
    konstruktionsmateriel:  förmåga,  planera,
    klotsar, Lego,  logiskt  tänka ut,
    verktyg, modeller  tänkande  konstruera

5. Föreställande  inlevelse  rollek:
    leksaker:   förståelse  gestalta,
    docktillbehör  för egna  låtsas,
    Köksredskap, telefon,  och andras  dramatisera
    fordon, garage, butik  beteenden,
    marionetter, djur

6. Konstnärsmaterial:  färg- och form- fritt skapande:
    kritor, färger,  uppfattning  rita, måla,
    pennor, papper    skulptera,
    penslar, lera, kamera    göra bilder

7. Saker att se på  koncentration  sitta stilla och
    och lyssna till:  språk  läsa, titta,
    böcker, skivor,  uppfattnings-  lyssna
    musik- och sagoband  förmåga

Tabell 1: Tabell över vad olika leksaker tränar (Almqvist, 1991).
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2.11 Funktionsnedsättning och lek
För att få en förståelse av hur många barn det är som 
har någon typ av funktionshinder kommer här en kort 
sammanfattning av efterforskningar gjorda av Torbjörn 
Falkmers (2007) som är Medicine doktor och Professor 
vid Hälsohögskolan i Jönköping. Han skriver att det i 
Sverige föds ungefär 100 00 barn per år. I varje årskull är 
ungefär 600 barn fysiskt funktionshindrade i någon form  
och ungefär 1 000 barn har någon form av autism. Vissa 
barn tillhör också bägge dessa grupper. Detta betyder att 
ungefär två barn av 100 har någon typ av funktionshin-
der, beroende på hur man räknar kan den siffran också 
höjas till fem av 100 (Falkmer, 2007). 

Autism   1 500- 2 300
Synskada   2 200
Diabetes   5 000
Talfel   7 000
Rörelsehinder  7 000
Hörselskada  8 800
Epilepsi   10 500
Mag-tarmbesvär  18 000
Astma   35 000
Läs- och skrivsvårigheter 90 000- 170 000

(OBS! Data ovan gäller endast de som medfört
måttliga till svåra besvär.)

Tabell 2: Antal barn och ungdomar i ålder 2- 17 år som har någon långvarig sjukdom eller något 
funktionshinder år 2000. 

Lek är ofta spontant och de flesta barn vet vad som är lek 
och vad som inte är det. Barn glädjes av leksaker och har 
ofta bestämda åsikter om vilka lekmaterial som behövs i 
en viss lek. Många barn klarar också av att med fantasins 
hjälp använda en leksak eller en sak på helt olika sätt som 
den kanske också inte är tänkt att användas för, de kan 
också variera sina lekar och leka med flera olika leksaker 
i samma lek. När barnen leker kan det pågå länge och 
barnen är mycket koncentrerade men även fantasifulla 
(Almqvist, 1991).

Lek har mycket stor betydelse för barns utveckling, den 
utgör både grunden för inlärning och livsanpassning. 
Den är i ännu högre grad nödvändig för det handikap-
pade barnet. Det visar sig också att om man minskar 
mängden leksaker och kvaliteten på lekaktiviteterna så 
sätts barnet i en sämre situation. Vilket är illa nog för 
normalutvecklade barn, men för barn med psykiska 
handikapp kan detta vara ytterst allvarligt. Eftersom barn 
med psykiskt handikapp sällan visar något intresse för 
leksaker och har svårt att avgöra vad som är lek och leker 
sällan spontant (Almqvist, 1991).

För att förstå bättre vad som är viktigt när man ska välja 
leksaker till barn med handikapp följer här en kort analys 
av barn med olika handikapp och vilka leksaker som kan 
förväntas stimulera det handikappade barnet. Man måste 

ha i tanken då man läser detta att det endast grundar 
sig på observationer gjorda på en avgränsad grupp barn 
med handikapp som inte kan generaliseras till att gälla 
alla barn med liknande eller ens samma slags handikapp. 
Varje barn har sina unika intressen, förutsättningar och 
behov. Samt på vilken mentala, fysiska och utveckling-
snivå barnet befinner sig på har också stor betydelse 
(Almqvist, 1991).

Rörelsehindrade barn
Rörelsehindrade barn kan ha svårt föra att utforska 
omvärlden eftersom de inte kan förflytta sig på egen 
hand, på samma sätt som ett barn utan rörelsehinder. De 
kan också ha svårt för att undersöka saker med händerna 
och munnen. Då kan barnet behöva omgivningens hjälp, 
fantasi och stöd. Barn som har svårt att använda sina 
händer behöver leksaker som är lätta att gripa och hålla 
kvar. För de barn som drabbas av ofrivilliga rörelser kan 
tunga leksaker vara bättre än lätta. Stora leksaker som 
bollar och dockor kan också vara av fördel, då det lockar 
barnet att spontant använda sina båda händer. Vilket 
annars kan vara något som barn med rörelsehinder kan 
ha svårt att lära sig (Barnmiljörådet, Handikappfor-
skningsgruppen vid karolinska institutet, 1985).

Döva barn
Döva barn brukar i allmänhet tilltalas av samma leksa-
ker som hörande barn. Döva barn väljer också leksaker 
som låter. Ljud har nämligen inte bara med hörseln att 
göra. Leksaker med inbyggda ljud kan även ge ifrån sig 
vibrationer som ett icke hörande barn kan känna genom 
händerna och uppfatta som roligt, vilket i sig också är en 
ljudupplevelse. Leksaker som passar bra för döva är de 
som är visuellt tydliga, gärna vibrerar men framför allt 
inbjuder till samlek (Almqvist, 1991).

           
Bild 24: Dockans händer har utrymme för en vuxenhand. Dockans hand och samtliga fingrar 
kan utnyttjas för bl a teckenspråk, mimik och gester. 
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Blinda barn
För blinda barn är ljud ett mycket viktigt sinnesintryck 
som oftast förknippas med glädje. Men ljud älskas inte 
bara av blinda barn, utan de flesta barnen oavsett om 
de är blinda eller inte tycks älska ljud. Oftast spelar det 
ingen roll vad man lägger i handen på ett blint barn det 
används oftast till att banka med, släppa ner mot olika 
underlag och skrapa på. Men det är också något som 
är gemensamt för de flesta barn. Instrument, speldo-
sor, pipande gummidjur, dragleksaker som knattrar och 
skallror är alla leksaker som kan stimulera behovet av 
ljud. Även lådor där klossar ska passa in i olika hål är lika 
intressant för blinda barn som seende. Former och struk-
turer är givetvis mycket viktigt för blinda, då de ”ser” 
med händerna. 

Blinda barn kan heller inte relatera till objekt, därför är 
det mycket viktigt att dessa barn får konkreta upplevelser 
av objekt. Där någon berättar och låter barnet känna, 
lukta, höra och få en verklig uppfattning innan man ger 
ett blint barn en leksak i form av miniatyrföremål. Detta 
är viktigt för att barnet ska ha något att relatera till i verk-
ligheten. Om du skulle får en sak i din hand, som kändes 
som en avlång klump med en mindre klump framtill, fyra 
smala pinnar och en tofs längs bak”, är det inte så lätt att 
förstå vad det kan vara. Har man aldrig hört den skälla, 
smekt den över pälsen, känt dess lukt är det inte så lätt 
att förstå att det är en hund.

Hård, mjuk, len och sträv, ett varierat lekmaterial är 
viktigt även för blinda barn. Blinda barn tycker i allmän-
het lika mycket om stora dockor och nallar som seende 
barn. Att få pussas, kramas och pyssla med dem. Barnet 
kan känna att det kan behärska och kontrollera dem. 
Bygga med klossar hör också till lekar som roar blinda 
barn, men det är viktigare för blinda barn att de får 
lära sig betydelsen av en rad form- och lägesbegrepp. 
Kan man vad hög, låg, bred, smal, ovanpå, bakom och 
under innebär är det lättare att skapa en inre bild av 
en konstruktion och bygga efter den. Det är viktigt att 
lekmaterialet för blinda barn har ”rena, distinkta former, 
varierande ytstruktur och kan ge auditiv stimulans” 
(Almqvist, 1991).

Autistiska barn
Man kan se en tydlig skillnad när det gäller sociala leksa-
ker och icke sociala leksaker i lek bland autistiska barn. 
Sociala leksaker som tillexempel dockor tycks var mer 
populärt bland autistiska barn än klossar och leksaksd-
jur som klassas som icke sociala leksaker och i sin tur är 
mer populära bland normalutvecklade barn. Man bör då 
veta att autistiska barn i allmänhet har svårt för sociala 
relationer. Dockor med en enkel utformning, föredras i 
allmänhet mer än realistiskt formade dockor. Vilket kan 
jämföras med de autistiska barnens behov av enkelhet 
och tydlighet, och deras svårigheter med att se symbolik-
en hos leksaker (Almqvist, 1991).

2.12 Hjälpmedel eller leksak?
 I verksamheter för barn med funktionshinder används 
ofta lek för att bedöma, behandla och/ eller träna barns 
funktioner. Lekens huvudfunktion, att den ska vara rolig 
och lustfylld har fått stå tillbaka. Ett antal EU-projekt har 
handlat om just det här, att försöka ändra på synen från 
”hjälpmedel” till leksak. Man har sett varje chans man 
fått till att skapa föremål som svarar upp till funktion-
shindrade barns behov av terapi och träning. Men dessa 
projekt gick istället ut på att designa leksaker som i första 
hand lockar till lek, men också hade ett inbyggt nyttobe-
hov som just skulle träna barnets behov av terapi genom 
själva leken med leksaken (Nelson & Svensson, 2005).

För att få en inblick i vad som finns på marknaden när 
det gäller leksaker som är framtagna specifikt för barn 
med särskilda behov har en närmare titt på de tips på 
företag som kommit fram ur e-post intervjuerna med 
förskolepedagoger på olika skolor (Se bilaga 7 och 8. De 
som nämnts mest är Varsam och Komikapp rehatek.
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Bild 25: Handikappredskap för dockor, ett setmed ledarhund och en vit käpp samt en docka 
med kryckor och stödskenor. Pojken på den bakre bilden håller i en håller i en boll med pinglor 
i. Samtliga produkter är från Varsam.
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•	 Inlevelse
•	 Förståelse
•	 Färg
•	 Form
•	 Koncentration
•	 Språk, tal och kommunikation
•	 Räkna
•	 Läsa
•	 Reflexer
•	 Känslor
•	 Minne
•	 Samlek
•	 Socialtbeteende
•	 Kreativitet
•	 Fantasi
•	 Härma/ efterlikna
•	 Och mycket, mycket mer.

Det finns leksaker som uppfyller delar av dessa krav 
och önskemål. Men det bästa är ändå alltid att barnet 
har tillgång till ett varierat utbud av leksaker, som stim-
ulerar olika områden och intressen. Det är därför svårt 
att nämna en leksak som är bäst, vilken både är rolig 
och underhållande för barnet och dessutom lärorik. Det 
skiljer sig helt och hållet från barn till barn, individ till 
individ -alla är vi olika. 

Varsam
Produktsortiment hos Varsam är indelat i ett antal 
kategorier: avslappning, balansboll- träning, fritidsaktiv-
iteter, hjälpmedel, jonglering samt lek/ idrott och skola. 
Till lek/ idrott och skola hör produkter som stimulerar 
till aktivitet och rörelseglädje. Här finns handdockor 
med plats för en vuxens händer i dockans händer, för att 
utnyttjas för teckenspråk, mimik eller gester (Se bild 18). 
Det finns även rullatorer, kryckor och andra hjälpmedel 
man kan köpa som passar till dockor. Förutom det och 
ett fåtal saker till, så skiljer inte utbudet nämnvärt från 
vilket annat företag som helst med aktivitetsleksaker. 
Balansredskap, bowlingklot och käglor och fia med knuff  
är några exempel på produkter som också finns i Vars-
ams utbud (Varsam, 2010).

Komikapp – rehatek
Komikapp utvecklar tjänster och produkter som höjer 
livskvalitet och delaktighet för människor med särskilda 
behov, anhöriga och personal. Produktsortimentet är 
indelat i: syn, kommunikation och kognition, komikapp- 
rum, pedagogik/ motorik och lek samt paletto. Den 
produkt som verkar vara mest populär från Komikapp 
är ”Paletto”, som är en aktivitets ”platta” där man kan 
öva: aktivt lyssnande, associationsförmåga, minne, uttal, 
begrepp och ordförståelse. Men här finns även dockor i 
tyg, gosedjur, bildpussel och gungor (Komikapp, 2010).

 2.13 Sammanfattning undersökningsfas
Huvudfunktionen för en leksak är väl ändå att den ska 
stimulera barnets intressen och behov, men den ska även 
väcka barnets lust och roa. Förutom det så finns en rad 
önskemål och nödvändiga egenskaper på leksaker. De ska 
vara roliga samtidigt som det finns en önskan om att de 
ska vara lärorika och träna barnet på olika sätt.

En leksak ska vara:
•	 Användarvänlig
•	 Rolig och attraktiv
•	 Svårighetsgraden ska vara i samma nivå som barnet, 

inte för svår eller för lätt.
•	 Stimulera intresse, behov, lust och roa
•	 Anpassat efter utbildningsnivå
•	 Väcka nyfikenhet och leklust
•	 Säker
•	 Oömma och tåliga

Färdigheter som en leksak kan träna:
•	 Sinnen (syn, hörsel, känsel, smak, doft)
•	 Grovmotorik (krypa, gå, klättra, hoppa, balansera, 

kasta)
•	 Finmotorik (rörelser som utförs med ögonens, talor-

ganens, ansiktet, händernas och fötternas muskler)
•	 Rumslig förmåga
•	 Lågiskt tänkande

Bild 26: Överst: Ett biltorn där barnet kan följa bilens färd der för den slingriga banan, ett roligt 
sätt att träna orsak verkan (Kikre). Till vänster: Balanssystem (Varsam). Till höger: Hopphästen 
Rody som tränar barnets balans och motorik (Varsam). Nederst i bild: Paletto, som är ett mång-
sidigt pedagogiskt hjälpmedel för kommunikation, lärande och utveckling (Kikre).
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Här nedan kommer en kort sammanfattning utifrån svar 
från Monica Laursen, Gunilla Hammarskiöld, Agnetha 
Carlsson, studiebesök på Källbackens förskola, Kometen 
och lekoteket på Danderyds sjukhus där jag träffade 
Britta Alm Mårdig.

Leksaken är inte så viktig i sig, utan det viktiga är att den 
kan väcka intresset till att: manipulera, utveckla orsak 
– verkan, turtagning, kvalitet, kvantitet, verklighetsup-
pfattning, tidsuppfattning, motorisk utveckling, att locka 
till att ta och släppa. Sinnesstimulerande leksaker med 
ljud, ljus, lukt, känsel och syn. Du kan genom leksaker 
leka fram alla funktioner du vill utveckla och blir bättre 
på, men motivation och intresse är avgörande för att 
utvecklingen ska gå framåt. Genom att ha roligt och få 
göra det som är kul och intressant då kommer man långt. 

Leksaker som roar barn i de flesta åldrar är dockor, 
byggklossar, bollar, och målargrejer. Aktivitetsleksaker i 
allmänhet är populärt bland yngre barn, med tanke på att 
de befinner sig i en period då det finns mycket spring i 
benen. De förskolor som jag kommit i kontakt med som 
har barn med någon form av handikapp säger också att 
de köper in ”vanliga” leksaker från återförsäljare utan 
specialtillverkade leksaker. Det som nämns är enbart att 
hjälpmedel köps in som är specialtillverkade. Så överlag 
finns i stort sett samma lekmaterial på de förskolor jag 
kommit i kontakt med. Men sen finns det även företag 
som specialtillverkar sina produkter och riktar sig till 
barn med särskilda behov. Några som nämndes av de 
tillfrågade pedagogerna var Varsam, Joykful Learning 
och Komikapp rehatek. De flesta leksakerna från dessa 
företag ser ut att vara utformade i första hand för att 
lära, vilket man också i vissa fall ser på utformningen av 
produkterna kan jag tycka. De ser inte alls roliga ut, och 
förknippas i många fall med hjälpmedel istället för leksa-
ker. Vilket jag tycker är synd, men i en del fall kan det 
säkert också behövas. När jag besökte Lekoteket och fick 
se deras utbud blev jag förvånad över att de hade så pass 
mycket föremål som representerade vanligt förekom-
mande företag som finns i en leksaksbutik. Men till 
största delen var det ändå mest leksaker och spel som jag 
aldrig sett. Några exempel på bra märken som Britta Alm 
Mårdig rekommenderade var bland annat: Brio, Naef, 
Ilka, Warens Verkstad, Haba och Hukit. 

Det går egentligen inte att sammanfatta vad barn med 
eller utan funktionshinder lockas av och dras till när det 
gäller leksaker, för det ena barnet är inte det andra likt. 
Alla barn har som sagt sina egna intressen, förutsättnin-
gar och behov. Deras mentala och fysiska utvecklingsnivå 
har också stor betydelse. Men utifrån den korta analysen 
av barn med olika funktionsnedsättningar och barn i 
olika åldrar skulle man kunna tolka att barn generellt 
tycker det är roligt med ljud, instrument, speldosor, 
pipande gummidjur, dragleksaker som knattrar och skall-
ror. Men även andra saker ger ifrån sig ljud, om inte av 
sig självt genom att man kastar det på marken etc. Även 
så kallade ”plocklådor” där barnen ska passa in klossar i 

olika hål tycks vara intressant för de flesta. Olika former 
och strukturer, leksaker som är lätta att gripa och hålla 
kvar. Enklare utformade leksaker som är visuellt tydliga, 
tas också upp som en fördel och efterfrågning. För en del 
barn kan också tunga leksaker vara att föredra, om man 
drabbas av ofrivilliga rörelser. Dockor är också en leksak 
som nämns flest gånger som en populär leksak. Kanske 
beror det på att den skänker ett lugn och en trygghet, 
att de är lätta att hantera och styra över. De inbjuder 
också till samlek med andra barn, vilket kan vara av stor 
betydelse -att motivera barn att ta kontakt med varandra.

Min slutsats så här långt är att det inte går att enbart ta 
fram en leksak som passar alla och är så pass lärorik att 
den tränar allt ett barn behöver träna. Men något som 
också är viktigt att man kommer ihåg är att jag inte vill 
skapa ett ”träningsredskap” som har som huvudsyfte att 
träna barnet, utan jag vill skapa en leksak som har som 
huvudsyfte att varar rolig och lustfylld. När man sedan 
använder den övas barnet omedvetet.  I takt med att 
barnet utvecklas krävs också nya och svårare leksaker så 
barnet får den utmaning det behöver för att det ska hålla 
barnet sysselsatt. Jag kommer därför att skapa en ny serie 
med leksaker till Playsam, ta till mig deras formspråk och 
satsa på leksaker som är lärorika och aktiverar barnet. 
Jag kan tycka att playsams leksaker i dag till viss del mest 
är presenter man ger bort och får en fin plats på bästa 
hyllan, som ett designobjekt man nästan kan skryta med. 
Med på ett sätt är det också en nisch som representerar 
Playsam och något som också borde fortsätta att förk-
nippas med Playsam. Skulle man istället tillverka samma 
leksaker i ett annat material som tillexempel plast. Skulle 
det inte alls ge samma känsla och kvalité som produk-
terna idag representerar. Playsam skiljer sig från övriga 
leksaksföretag och konkurrenter på just det sättet som 
de gör idag, när de tillverkar leksaker av kvalité med en 
välarbetad design. Målet är också att mina leksaker ska 
passa alla, givetvis kan man inte skapa en sak som passar 
och intresserar alla människor i hela världen. Men tanken 
med Design för Alla är att man ska vidga målgruppen 
och inte stänga ute någon grupp. 

Utifrån vad som finns på marknaden, vad som finns 
inom träleksaker och vad Playsam saknar. Har jag valt att 
jobba vidare med följande områden: aktivitetsleksaker, 
pussel/ spel och dockor. Jag kommer också ta med mig 
Playsams önskemål som innebär en utveckling av en 
trädocka och en serie med dragdjur. 

Bild 27: Hemma hos mig står den blanka Streamliner placerad väl synlig på en hylla. 
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3.1 Playsam- ”Activate”
Resten av arbetet kommer arbeta mot en serie som 
skapats för Playsam, serien har fått namnet  ”Activate”. 
Denna serie kommer ta vara på Playsams formspråk och 
utveckla leksaker som är lärorika, aktiverar barnet och 
vänder sig till alla. Men det är en serie med leksaker som 
bara fungerar ihop med Playsam. Att det blir en serie 
med ett gemensamt tema och inte en leksak beror på att 
det blir lättare att marknadsföra en hel serie med utgång-
spunkt i ett och samma tema än att endast skapa en 
leksak som ska vara lärorik, aktiverar barnet och vänder 
sig till alla. En serie gör det även tydligare att förmedla 
varumärket, att lansera en helt ny serie med leksaker som 
på ett sätt riktar sig till en helt ny och bredare målgrupp. 
Under Playsam- Activate kommer nästa generation 
aktivitetsleksaker att samlas, och för att göra det tydlig-
are kommer leksakerna att delas in under ett antal olika 
teman. Så som matte, social lek, koordination, färg och 
form med mera.

3.2 Trä som material i leksaker
Leksaker i trä fortsätter att öka på marknaden trots 
hysterin kring data- och tvspelsbranschen och importen 
av billiga plastleksaker. Trä har används under många 
hundra år som material till olika slags leksaker. Av de 
svenska träslagen är bok det populäraste bland tillverkar-
na. Men även björk, MDF- skivor och plywood används. 
Till leksakerna i detta projekt har massiv bok använts, för 
det är ett slagtåligt material som fungerar bra produktion-
smässigt (Forum Sveaskog nr1, 2010). 

3.3 Idéarbete
Idéfasen inleddes med en rangordning av olika egens-
kaper man kan träna på samtidigt som man leker. Däreft-
er spånades fritt kring olika leksaker som kan användas 
för att i leken också träna dessa funktioner. Vad finns 
på marknaden inom dessa olika områden? På nästa sida 
finns en tabell med bilder på produkter från några av 
Playsams konkurrenter inom träleksaksbranschen. 

De delar från tabellen (på nästa sida) som valts att jobba 
vidare med är de inringade områderna: Sensoriskt mate-
rial, rörelsemateriel, manipulativt materiel samt bygg 
och konstruktionsmateriel. Dessa tränar sinnen, fin- och 
grovmotorik och bland annat logiskt tänkande. vilket 
också undersökningsfasen visade, att aktivitetsleksaker, 
pussel/ spel, dragdjur och trädockor var leksaker som 
antingen Playsam efterfrågade eller delar på träleksaks-
marknaden som kan utvecklas. Detta samt ett antal andra 
punkter togs sedan vara på i en första skissfas. Punkterna 
har kommit fram i samband med formanalysen av Play-
sams formspråk. Vilket är en viktig del som måste tas 
med in i idéfasen och skissarbetet, eftersom det ska synas 
att de prototyper som tas fram i detta arbete hör hemma 
i Playsams produktsortiment. Punkterna som tagits fasta 

på är dessa: 

•	 För att produkten ska förknippas och symbolisera 
Playsam bör den inte bestå av för många detaljer 
( som tillexempel bilar med fönster, dörrar, sido-
speglar mm), eftersom Playsams produkter har ett 
formspråk som är så pass enkelt och sparsmakat.

•	 Materialet i produkten skall till största del vara trä.

•	 Playsams produktsortiment består idag till största 
delen av enkla och föreställande leksaker, vilket gör 
att stora set med konstruktionsmaterial och andra 
saker med för invecklade konstruktioner och funk-
tioner går bort.

•	 Playsams produkter består nästan enbart av fordon, 
därför väljs detta område bort. 

•	 Playsams färgpalett (se bild 29) och den blanka släta 
ytan är det första man kommer att tänka på när 
man ser Playsams produkter och är också det man 
kommer ihåg. Vilket är något som kommer att tas 
fasta på när det blir aktuellt med ytbehandling och 
färgsättning av produkterna.

3.4 Skissfas
Under skissfasen skiftade arbetet mellan snabba skisser 
på papper och modellbygge i ”blåskum”. Det har varit 
nödvändigt för att få en bättre uppfattning av de idéer 
som kommit fram, ett lättare sätt för att kunna se storlek 
och form samt hur det kommer bli i skala 1:1. Det blir 
också lättare att se hur konstruktionen och ihopsättnin-
gen sedan kommer att fungera med det massiva träet. 

Till en början skissades det på olika varianter av bland 
annats dragdjur, pussel/spel och dockor (Se bild 37). 
Utifrån det började arbetet med formerna, storlek och 
konstruktion i 3D på de olika leksakerna som valts att gå 
vidare med från den första skissfasen. 

Bild 28: Ett förslag på hur logotypen skulle kunna se ut

Bild 29: Playsams färgpalett
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Bild 30: Vilac

Bild 31: Vilac

Bild 32: Naef

Bild 33: Micki

Bild 34: Brio

Bild 35: Micki

Bild 36: kärnan

Sensoriskt materiel:  
Tränar sinnen.
Sinneslek: se, höra känna

Rörelsemateriel:
Tränar grovmotoriken.
Fysisk lek: Hoppa, klättra, balansera.

Manipulativt materiel: 
Tränar finmotorik, öga- hand- koordination.
Övningslek: Pyssla, sortera, dekorera

Bygg- och konstruktionsmateriel:
Tränar: rumslig förmåga, logiskt tänkande.
Bygglek: Planera, tänka ut, konstruera

Föreställande leksaker:  
Tränar: inlevelse, förståelse för egna och andras beteenden.
Rollek: gestalta, låtsas, dramatisera

Konstnärsmaterial: 
Tränar: Färg- och form- uppfattning. 
Fritt skapande: rita, måla, skulptera, göra bilder

Saker att se på och lyssna till: 
Träna: koncentration, språk, uppfattningsförmåga.
Sitta stilla och läsa, titta, lyssna
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Bild 37: Ett kollage med skisser på olika idéer



28

Dragleksak 
Dragleksaker får barnet att aktivera sig, när man drar 
dragdjuret efter sig tränar man både fin- och grovmoto-
rik, varseblivning och balans. Men förutom det så finns 
en tanke om att dragleksaken även ska ha någon typ av 
merfunktion, så att man kan använda den på flera sätt. 
Vilket gör att den kan fungera för både små och stora 
barn. Till en början kanske den enbart fungerar som ett 
dragdjur. Men med åldern finner man andra funktioner 
mer intressanta, tillexempel så skulle man kunna kombin-
era den med någon form av, pussel, spel eller andra 
övningar som tränar färg, form och antal. Denna typ av 
leksaker passar också både för pojkar och flickor, vilket är 
mycket positivt. 

Tanken är att utforma en serie på tre dragleksaker, en 
serie stärker de enskila produkterna, dessutom ger det 
ett större utbud vilket gör att det kan falla fler i smaken. 
De tre dragdjuren som valts ut är en nyckelpiga, en snigel 
och en humla. De är ofta förekommande figurer i sagor 
och filmer, men även smådjur som man lätt kan stöta på 
ute i naturen. Sen är de även lätta att känna igen trots att 
man förenklar dem. 

Nyckelpigan är tänkt att ha en magnetisk färg under 
den röda färgen. Med hjälp av tio runda svarta magne-
ter kan man träna förutom det en vanlig dragleksak gör 
även: antalsuppfattning, att räkna från 0 till 10, man 
kan räkna framlänges, baklänges och även enkel addi-
tion och subtraktion. Man kan para ihop sifferkort med 
antal prickar på nyckelpigan och på så sätt lära sig hur 
siffror och antal förhåller sig till varandra. Vänd upp ett 
sifferkort och låt sedan barnet sätta rätt mängd prickar 
på nyckelpigan. Magneter i allmänhet fascinerar också 
barn i alla åldrar. Här finns utrymme för barnets fantasi, 
att testa och se vad som händer när olika föremål närmar 
sig magneterna. Fastnar de eller inte? För att göra nyck-
elpigan tydligare både för den som ser och inte ser, har 
jag valt att göra gränsen mellan kropp och huvud/ rött 
och svart med en liten nivåskillnad. Så att man även 
ska kunna känna vart övergången sker. Prickarna som 
sätts dit med magnet är också tänkt att man ska kunna 
tillverka med olika ytstrukturer. Vilket kan vara bra för 
både blinda och seende barn, att lära sig begrepp och 
skillnader mellan blankt och strävt, hårt och mjukt eller 
slätt och skrovligt.

När det gäller humlan och snigeln så är det tänkt att 
deras spröt ska röra sig när barnet drar den, vilket i sig 
stimulerar barnets perception det vill säga uppfattnings-
förmåga, att kunna relatera dessa rörelser med det verk-
liga djurets rörelser. För övrigt så ger det även samma 
träning som en dragleksak i övrigt gör, med fin- och 
grovmotorik etc. 

Eftersom nyckelpigan är den mest pedagogiska av de 
tre, och dess användningsområden är betydligt mycket 
bredare samtidigt som den stämmer bättre överrens med 

syftet att den ska vara lärorik för barnen valdes nyckelpi-
gan ut för att tas ett steg längre - att även bygga den i trä. 
Så som den är tänkt att se ut till storlek, färg, form och 
funktion.

Pussel och spel
Pussel och spel är material som går att anpassas efter 
både ålder och svårighetsgrad. De övar också både 
finmotoriken och öga- hand- koordination, det passar 
även både pojkar och flickor. Det är ett bra pedagogiskt 
medel som beroende på dess utformning kan träna en 
mängd olika saker. Ett spel eller pussel kan förutom 
finmotoriken och öga- hand- koordination även träna 
ögat att se storlekar, former och antal. Genom att 
utforma den på ett sätt så att man kan förändra antingen 
utformningen eller reglerna så kan den lätt kan anpassas 
för olika åldrar och svårighetsgrader.

Sköldpaddan utvecklades som ett 3D pussel, det är tänkt 
att kunna användas av de flesta barn och då även de 
barn som inte ser. Man kan istället känna formerna med 
handen och med handens hjälp känna hur sköldpaddans 
skal ska byggas ihop. Nedan visas olika varianter på ut-
formningar av sköldpaddans skal som man skulle kunna 
tänka sig, med olika många bitar vilket leder till olika 
nivåer av svårighet. För de lite mindre barnen kanske 
det räcker med ett sex bitars pussel, medans femåringen 
hellre biter tag i det svårare tio bitars pusslet som också 
har svårare former.
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Förutom sköldpaddan finns funderingar på ett slags spel 
eller pussel där grundtanken är att man ska träna ögat 
och händerna att se och känna olika dimensioner. Att 
då också lära sig förstå hur olika storlekar förhåller sig 
till varandra. En stor kula kan inte gå igenom samma 
hål som den lilla kulan, men att i sin tur den lilla kulan 
går ner i ett större hål. Leksaken är tänkt att föreställa 
en flugsvamp, ett val som gjorts för att den även ska 
vara dekorativ när den inte används. Vilket Playsams 
produkter idag verkligen är och också den plats de idag 
får i många hem, som inredningsobjekt. Flugsvampen 
har också en form som många känner igen samtidgt som 
den är lätt att förenkla. Under resans gång har det funnits 
ett antal olika förslag på flugsvampen när det gäller själva 
aktiviteten, men utseendet på svamp-kroppen har varit 
densamma. På bild 43 kan man se de olika varianterna. 
Den till vänster är tänkt att ha kulor i olika dimensioner 
och motsvarande hål i svampen. Passar kulan i hålet 
så åker den ner i en spiral i svampens fot och kommer 
sedan ut längst ner. Vilket gör att barnet kan utveckla 
orsak- verkan, lära sig se och förstå vad som händer när 
man stoppar in kulan i hålet och att den sedan kommer 
ut på på andra sidan. Det ljud som uppstår då kulan åker 
ner längs spiralen i svampens fot kan för många barn 
vara mycket intressant. Särskilt för barn som inte ser så 
kan ljud av olika slag vara mycket stimulerande, men ljud 
generellt stimulerar de flesta barn.

Det som skiljer de andra två skisserna på bild 43 är i 
princip bara utformningen på ”spelpjäserna”, de till 
vänster är en aning mindre än de till höger (Se bild 42). 
Spelet går ut på att man i tur och ordning slår en antal-
stärning med nummer från 1 till 3. Innan spelet börjar 
fördelas först spelpjäserna jämt upp bland deltagarna, 
och målet är att bli av med sina först. Spelpjäserna är 
olika långa och hålen på svampens topp är också de olika 
djupa. Nu gäller det att ha tur att träffa rätt hål. Efter att 
man försökt några gånger och också sätt vad motspelaren 
testat så gäller det att komma ihåg vilket hål som istället 
skulle haft en spelpjäs med en kortare pinne på etc. På 
så sätt tränas både förståelsen för olika dimensioner men 
också minnet. 

Utifrån dessa tankar, idéer och skummodellen kommer 
jag i nästa steg att fortsätta utveckla en prototyp i trä. 

Bild 41: Modell av svampen

Bild 42: Olika utformningar på spelpjäserna

Bild 43: Idéer på olika varianter av flugsvampen.

 
Bild 39:  Modell i skala 1:1 på sköldpaddan

Bild 40: Olika varianter av delning på skalet, från 6 till 10 delar.
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Käpphäst
En leksak som uppmuntrar till rörelse och aktivitet, den 
tränar också grovmotoriken när barnet springer runt, 
hoppar och rör sig. Men även en del finmotorik, då det 
krävs att man har koll på hästen och håller i den 
ordentligt så man inte tappar den. På skisserna och 
modellen finns ett antal hål i mankanten. I dessa hål är 
det tänkt att man själv kan trä i trådar som en man, för 
att göra hästen mer personlig. Men också som fimotorisk 
träning. Den väljs dock bort för att den inte passar så bra 
för de som har problem med att gå och stå. Det känns 
fel att utesluta den gruppen i ett så tidigt skede (samtidigt 
som Playsam inte tror på att en käpphäst kommer sälja så 
bra då deras gungdjur som har en liknande funktion inte 
säljer så bra), därför kommer inte käpphästen att fortsätta 
utvecklas i ett nästa steg.

Dockor
Det finns idag inte många dockor i trä på marknaden 
vilket gör att det känns som en extra rolig utmaning att 
skissa på och fundera kring. Konkurrensen är därför 
heller inte lika stor, vilket gör att det kan var ett intressant 
område att utveckla. Dockan får även en trovärdig känsla 
med sin tyngd då den är gjord i trä. Man kan också 
använda dockor i ett pedagogiskt syfte och träna och 
visa saker på. Den ger trygghet, tröst och kan vara en 
bra kamrat att prata med. Dockor inbjuder till rollek och 
samlek, vilket kan vara bra för många barn att träna på    
- att leka med andra barn och utvecklas socialt. 

Men efter ett antal skisser och ett försök till modellbygge 
i blåskum framkom det att det skulle bli allt för svårt att 
tillverka denna typ av docka, tiden skulle inte räcka till 
för ett så finmotoriskt arbete. Precision är allt för viktigt 
i konstruktionen, blir något mått det minsta fel kommer 
ingenting passa ihop. Därför avslutades utvecklingen av 
dockan i detta stadium.  

4.1 Resultat
Playsam Activate är ett undervarumärke till Playsam som 
erbjuder leksaker som inte bara är dekorativa utan också 
funktionella, lärande och som aktiverar barnet. Det ska 
finnas på sidan av Playsam som komplement till Play-
sams befintliga produkter. Idag är Playsams produkter 
fina presenter med fokus på färg och form, där målgrup-
pen är alla människor i alla åldrar. Playsam Activate ska i 
sin tur bygga på Playsams formspråk och på så sätt också 
kännas igen, förknippas och tydligt visa att det är Play-
sams produkter. Men Activate serien ska fylla tomrum-
met av produkter som man kan lära av samtidigt som de 
är dekorativa, produkter som kan använda och kan låta 
sina barn leka med.

Bild 44: Modell av käpphästen
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4.2 TURTLE
3D pusslet är utformat med fokus på Design för Alla. 
Tack vare att det är i 3D så kan även synsvaga och blinda 
känna formerna på bitarna och på så sätt bygga pusslet.

Efter ett antal varianter av utformningen på skalet, fick 
det tillslut bli sju bitar. Vilket blev ett mellanting av de 
förslag som funnits tidigare i projektet. Ett val som gjorts 
utifrån de begränsningar som funnits när det gäller till-
gång till maskiner osv. Men också för att det formmäs-
sigt ger ett uttryck som mer liknar en riktigt sköldpadda, 
då den har ett udda antal bitar. Bottenplattan/ kroppen 
lämnades också träfärgad för att det ska bli en skarpare 
kontrast mellan byggplatta och bitarna. Detta för att göra 
det lättare för den som är synsvag, men också för att det 
på ett estetiskt sätt tilltalar ögat. Att man gör en tydligare 
skillnad mellan det som är skal/byggbart och kroppen/ 
bottenplattan.

Bild 45: Sköldpaddan har en totallängd på ca 15 
cm, och varje bit är omkring 4,5*3*2 cm. 

Bild 46: Sköldpadda i 3D med sju bitar.

Bild 47: Den nedfrästa kanten gör att bitarna 
lättare ligger kvar på plattan.

TURTLE
Tillverkad i massiv bok

DIMENSION
höjd 65mm/ bredd 150mm/ längd 190mm

FÄRG
grön/ klarlack

4. RESULTAT
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4.3 MUSHROOM
Huvudsyftet med flugsvampen är att barnen kan träna 
ögat i att urskilja olika dimensioner, men också få 
förståelse för dem och öva koordinationen mellan öga 
och hand. Att se skillnader och likheter mellan de olika 
formerna och storlekar på hål och spelpjäser. Valet blev 
tillslut att göra spelpjäser som istället för att vara olika 
långa, vara olika breda. Det gör spelet mer lärorikt, efter-
som man med ögat kan se dimensioner på hålen och inte 
djupet. Efter att barnet testat ett par gånger lär det sig 
också att förstå skillnaderna, att de små pjäserna ska vara 
i de små hålen, och de stora ska vara i de större hålen. 
Givetvis går det även att ”fuska” och sätta de små pjäser-
na i de stora hålen, vilket också kan vara bra för barnet 
att förstå. Hade jag istället valt att ha olika långa pjäser 
är det inte lika lätt för barnet att se vad som händer och 
varför, eftersom hålen är så små och det blir svårt att se 
djupet. Tanken med flugsvampen är förutom att man 
kan lära sig dimensioner att man också kan göra det till 
ett spel, det gör man genom att turas om att slå med en 
tärning och passa det antal spelpjäser man får som antal 
prickar på tärningen i motsvarnade hål på svampkrop-
pen. Den som blir av med sina pjäser först vinner.

 

Bild 48: Svampen snett underifrån, utan pjäserna.

Bild 50: Bilden visar skillnaden mellan 
det stora och lilla hålet. Dessa är 8 och 
10 millimeter stora, men vill man ha 
en lättare variant kan man ha en större 
skillnad.

Bild 49: De vita pjäserna har en diamter på 6 och 8 
millimeter, vilket gör att den större endast passar i de 
stora hålen, men den mindre går ner i de större.

MUSHROOM
Tillverkad i massiv bok

DIMENSION
höjd 250mm/ max diameter 150mm

FÄRG
röd/ vit
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Bild 51: Så här ser svampen ut 
med alla vita spelpjäser på plats 
och med den något större tärnin-
gen med en, två och tre prickar.
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4.4 LADYBUG
Den magnetiska nyckelpigan är tänkt att ge ett dragdjur 
en merfunktion. Vilket gör att målgruppen vidgas och 
då även passar för de lite äldre barnen. Detta tack vare 
att det går att variera och anpassa nyckelpigan efter olika 
nivåer på svårighetsgrad och aktivitet. Nyckelpigan kan 
fungera som ett redskap eller ett hjälpmedel men också 
som en rolig och faschinerande leksak, med tanke på 
magneten. Den kan även vara till stor hjälp när man som 
liten ska lära sig siffror och antal, kanske till och med 
även enklare matematik, att lära sig se samband mellan 
siffror och vad det innebär i mängd/ antal i prickar på 
nyckelpigan.

Sifferkorten på bilden nedan är gjorda i plywood med 
svarta sandpapperssiffror. Vilket gör att man också kan 
känna siffrornas kontur med hjälp av sandpapprets 
skrovliga struktur. Ett kännselbaserat sätt att lära sig 
symbolerna till de siffror barnet kanske redan lärt sig 
namnet på. Det förbereder även barnet för nästa steg, att 
skriva siffrorna.

Bild 52: Nyckelpigan lär barnet samband mellan siffror och antal

LADYBUG
Tillverkad i massiv bok

DIMENSION
höjd 70mm/ bredd 110mm/ längd 150

FÄRG
röd/ svart/ magnetisk grundfärg



34

4. RESULTAT

Bild 53: Leksakerna i sin rätta miljö

Bild 54: Flugsvampen under lek Bild 55: Magneterna fästs på nyckelpigan 
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Bild 56: Miljöbild på leksakerna

Bild 57: Sista biten läggs på plats på sköldpaddan
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kan placeras i de stora hålen men däremot inte tvärt om. 
Hade däremot svampen haft en större och tydligare skill-
nad mellan de stora och små pjäserna hade nog 3- årin-
gen fixat det lika snabbt som de lite äldre barnen. Vilket 
också är tanken som jag haft med mina leksaker att de 
ska finnas i olika svårighetsgrader och byggas på ju äldre 
barnet blir, med fler och svårare utmaningar.

De reflektioner jag fick från föräldrarna till barnen 
var mest positiva, de tyckte även de att leksakerna var 
dekorativa, roliga och hade en bra tanke. Vilket också 
på sätt och vis är viktigt. För det är oftast de vuxna som 
köper och då också bestämmer vad deras barn ska ha för 
leksaker. Sen har jag också försökt sträva efter att även de 
lite äldre ska charmas av leksakerna, eftersom Playsams 
befintliga målgrupp just är människor i alla åldrar.

Man kan även se spår av att det leks med leksakerna i 
utställningen på Silvanum där våra examensarbeten ställs 
ut för allmänheten. Det ser nämligen olika ut i princip 
varje gång man går förbi podiet med leksakerna. Vilket 
är ett säkert tecken på att någon varit där och lekt. Dock 
vet jag ju inte vad dessa tyckte om leksakerna, men något 
som är säkert ar att de i alla fall dragits till dem.

4.6 Vad tycker Playsam?
Jag skickade ett mail till Playsam med bilder på mina tre 
leksaker och en beskrivande text som berättade lite kort 
om projektet, dess utgångspunkt samt resultatet. Dagen 
efter fick jag ett svar från Playsams VD Carl Zedig. Han 
skrev att han tyckte att leksakerna blev fina. Den han 
gillade mest var sköldpaddan, speciellt kroppen som har 
mycket karaktär. Zedig påpekade också att problemet 
med Small parts, delar som mindre barn kan svälja. Vilket 
berör både nyckelpigan och flugsvampen. Han avslutade 
sitt mail med att skriva att han tyckte att jag hade fin 
känsla för formen och konstrasterna, vilket bådar gott 
för framtiden.
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4.5 Användning
För att se vad barn tycker om leksakerna har två flickor, 
en i 6-årsålder och en i 3- årsåldern och en pojke i 5- 
årsåldern testlekt med leksakerna. De fick leka helt fritt 
efter att jag berättat lite kort om leksakerna för barnen 
och deras föräldrar om vad min tanke varit och hur 
man kan använda dem. Men sen är det upp till barnen 
hur leksakerna används, leken är fri, den ska vara något 
barnet ser fram emot och bör också förbli det. Men min 
tanke med aktivitetsleksakerna har varit att skapa roliga 
leksaker som i “smyg” också tränar barnet på olika sätt. 
Det kan vara socialt, pedagogiskt, motoriskt osv. 

Jag har lite kort sammanfattat hur jag uppfattade barnens 
reaktioner på leksakerna, var och en för sig. Men något 
som man bör komma ihåg är att detta endast grundar sig 
på observationer gjorda på tre barn. Vilket i sig inte säger 
så mycket, för att komma fram till någon slutsatts krävs 
en större testgrupp.

LADYBUG
Eftersom barnen fick leka själv med leksakerna användes 
det inte till 100% så som jag hade tänkt. Men det beror 
nog till viss del också på att jag inte gjort alla siffrorna 
som sifferkort utan bara ett fåtal för att man ska förstå 
tanken. Men 5 och 6 åringen byggde till en början upp 
de tal som gick med de kort som fanns och byggde sedan 
upp på nyckelpigan motsvarande antal, precis så som 
min tanke varit att man kan använda den, som ett stöd i 
utvecklingen när man ska lära sig räkna. Men sedan över-
gick det till samma sätt som 3-åringen lekte med nyck-
elpigan. Genom att enbart sätta på magneterna på olika 
sätt, i olika former och helst alla på en gång så tjockt det 
bara gick. För att sedan dras iväg av det lite yngre barnet. 
6-åringen däremot var inte lika intresserad av att dra den, 
utan nöjde sig med att bygga en stund med magneterna.  

TURTLE
Sköldpaddan tyckte alla tre barnen var charmig och rolig, 
däremot så skulle den nog behövt vara i olika utforman-
den, med olika svårighetsgrader. 3- åringen hade problem 
med att förstå hur bitarna skulle byggas ihop om man 
tagit bort alla bitarna från plattan, då blev det lite för 
svårt. Hade sköldpaddan istället haft 6 bitar tror jag nog 
att även 3-åringen på egen hand hade klarat att bygga 
pusslet. 5-åringen klarade pusslet med lite hjälp medan 6 
åringen på egen hand byggde ihop det. Det såg ut som 
barnen tyckte det var roligt med ett pussel man kunde 
känna fomen av, många gånger löpte handen längs med 
skalets rundning. 

MUSHROOM
5 och 6-åringen passade snabbt in alla vita pjäser i rätt hål 
på svampen, medan det tod lite längre tid för treåringen 
och vissa gånger hände det också att de små pjäserna 
placerades in i de stora hålen. Vilket inte heller är fel, 
det gör att barnet får förståelse för att de små pjäserna Bild 58: Foto på utställningen på Silvanum
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5.1 Diskussion
Det går inte att formge en leksak eller någon annan sak 
på ett sätt så att den är det optimala för alla. Men syftet 
med detta projekt och även Design för Alla är att man 
i produktutveckling och vid utformning av miljöer ska 
arbeta mot att det ska fungera för så många som möjligt. 
Det jag också kommit fram till genom min undersökning 
är att de flesta förskolor med barn med eller utan funk-
tionshinder använder sig av ”vanliga” leksaker. Bland de 
förskolor som har hand om funktionshindrade var det 
också endast hjälpmedlen som var specialutformat. Jag 
har inte direkt kommit fram till något speciellt sätt en 
leksak bör vara utformad för att passa alla. Men frågan 
är om det finns ett sätt, alla människor är olika och har 
olika förutsättningar, behov och intressen. Jag har istället 
försökt tänka på så många faktorer jag bara kan när det 
gäller att underlätta för olika grupper. Tillexempel så har 
jag tänkt mycket på att man lätt ska kunna känna former-
na, att formen får komma i första hand. Men självklart 
är också kontrasterna mellan färger något som jag tänkt 
mycket på. Det är också omöjligt att utifrån de kontakter 
jag haft med olika förskolor och pedagoger samt littera-
turen, dra någon riktig slutsats om vad som är bra och 
pedagogiskt lekmaterial. Undersökningen är för liten 
för det, samtidigt som det inte heller går att generalisera 
en grupp med rörelsehindrade och säga att alla i den 
gruppen är i behov av samma material och lekmaterial. 
Jag vill skapa leksaker som är roliga och lärorika, men 
en leksak kan inte träna allt. Barnen behöver ett flertal 
leksaker som på olika sätt kan stimulera olika intressen 
och behov som barnet har från dag till dag. Jag valde 
därför att skapa en serie med leksaker, där alla leksaker 
på olika sätt kan vara som ett stöd i utvecklingen och på 
ett roligt sätt hjälpa till att stimulera och öva finmotorik, 
räkning, siffror, samlek, dimensioner, antal, turordning, 
känsel, minnet och vidare. Jag tror också att dessa tre 
produkter som bara är en början och en del av den serie 
med lärorika aktivitetsleksaker som Playsam Activate är 
tänkt att erbjuda kan vara ett bra komplement till Play-
sams produkter som finns idag. De uppmuntrar på ett 
helt annat sätt till användning och lek än vad produkterna 
idag gör. 

Genom att på ett enkelt sätt förändra formen, ändra 
reglerna eller kombinera en leksak med fler funktioner 
kan man anpassa leksakerna efter en svårighetsnivå 
som ligger i takt med barnets utveckling. De mått som 
jag valt att sätta på dessa leksaker är inte något som är 
spikat, man bör komma ihåg att jag haft begränsningar 
både när det gäller material, tid och utrustning. Jag har 
arbetat i skolans maskinpark och använt mig till stor del 
av handverktyg. Skulle leksakerna tillverkas på en riktig 
fabrik skulle de troligtvis kanske fräsas ut med hjälp av en 
CNC- Fräs, vilket gör att formerna blir mer exakta. Stor-
leken kan också diskuteras och man bör se över de små 
delarna och göra dessa antingen lite större, med tanke 
på sväljrisken eller helt enkelt sätta en högre åldersgräns. 
Men min tanke har också varit att leksakerna kanske 

skulle kunna finnas i olika svårighetsgrader och då också 
med olika storlekar. Kanske att flugsvampen som den 
ser ut nu skulle fungera bra för 5-6 åringen men att man 
skulle kunna göra prickarna lite större och med en tydlig-
are storleksskillnad för de lite yngre barnen.

Pedagogiskt bra material, kan vara ett fantastiskt verktyg 
när man som förälder eller pedagog försöker kommu-
nicera med någon eller nå fram till någon. Men viktigt 
att komma ihåg är som Monica Laursen säger ”att det 
är hur vi vuxna pedagoger och föräldrar pressenterar, 
bemöter och bekräftar barnen som är viktig att tänka 
på. Leksaken är bara ett mellanting för att ha något att 
fånga uppmärksamhet kring, ha något att kommunicera 
om och fokusera kring”. Och inga leksaker i världen kan 
ersätta den relation, hjälp och stöd ett barn får av en 
pedagog. Frågan är också om det verkligen finns något 
som heter pedagogiska leksaker, barn lär sig av alla leksa-
ker de tycker är roliga att utforska. Leksaker är också ett 
tillverkat föremål, som i sig inte kan vara pedagogiskt. 
Men det kan däremot hanteras på ett pedagogiskt sätt. 
Jag har i detta arbete tagit med mig Playsams grundtankar 
om färg och form, det som man förknippar med Play-
sam. De enkla, mjuka och rena formerna och de blanka 
klara och släta ytorna. Men på ett sätt har jag riktat mig 
till en annan målgrupp. Playsam säger i och för sig att 
alla människor är deras målgrupp, så då finns ju även den 
målgrupp jag valt att rikta mig till inräknat. Men syftet 
och sättet det är tänkt att använda leksakerna på skiljer 
sig. Jag vill med dessa leksaker plocka ner Playsam från 
hyllan till golvet!

5.2 Egna reflektioner och fortsatt arbete
Detta är bara en början på Activate- serien och vad den 
är tänkt att erbjuda. Tanken är att det ska finnas något 
för alla. Leksaker som inte bara är dekorativa utan också 
användbara, lärorika och aktiverar barnet. Active- serien 
ska erbjuda ett brett utbud av olika leksaker, som på ett 
roligt sätt kan träna exempelvis motorik, färger, sinnen, 
dimensioner, antal osv.  Att barnet har tillgång till olika 
former av leksaker är viktigt. 

När det gäller nyckelpigan, svampen och sköldpaddan 
så kan även de utvecklas. Man kan låta sköldpaddan 
produceras i ett antal olika svårighetsgrader, med olika 
många bitar och mönster.  Dessutom skulle man även 
kunna titta på andra figurer man kan göra på samma 
sätt som med sköldpaddan. Kanske ska även 3D- puss-
let finnas i en trio? När det gäller svampen så kan man 
anpassa den till olika svårighetsgrader. Idag har svampen 
två olika storlekar på hålen, åtta och tio millimeter (i brist 
på verktyg blev skillnaden så liten). Om man vill ha en 
lättare variant kan man öka skillnaden på hålen så det blir 
lättare att se skillnaden. För att i sin tur göra det svårare 
kan man ha flera olika storlekar på hål, kanske fyra- fem 
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olika dimensioner. Nyckelpigans utvecklingsområden 
tror jag skulle bli prickarna och sifferkorten. Att till-
verka prickarna med olika strukturer tror jag skulle vara 
intressant, som jag tidigare nämnt kan man då även lära 
sig skillnader och uttryck på olika strukturer. Man kan 
känna på sträva, mjuka och glatta ytor mm. Sifferkorten 
kan man också kombinera med bilder på nyckelpigor 
med prickar, för att göra det enklare för mindre barn 
eller så kan man utveckla sifferkorten så som de ser ut 
idag men med någon form av nedsänkning/ markering 
där man även där kan placera de runda magneterna direkt 
på sifferkorten.

Kommunikationen mellan mig och Playsam kunde varit 
bättre, vi kunde haft mer kontakt och en livligare diskus-
sion med mer feedback och synpunkter. Ett besök hos 
Playsam hade också varit intressant att hinna med, men 
det hade varit av ett större intresse om även produk-
tionen hade varit i Sverige. Det känns som det hade vart 
bra att veta lite om just produktionen för att bättre kunna 
anpassa produkterna efter den, något som kan vara bra 
att tänka på redan i idéutvecklingsfasen. 

Researchfasen hade kunnat varit en aning kortare så här 
i efterhand, den mesta tiden gick åt till att få in informa-
tion, vilket gjorde att designfasen fick stå tillbaka. Hade 
designfasen getts mer tid hade jag kunnat uppnå ett 
bättre resultat, produkter med en mer genomtänkt design 
och funktion.

5. DISKUSSION
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Bild 16: www.vilac.com/product.php?cid=22&page=3

Bild 17-21: Privata bilder
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6. KÄLLFÖRTECKNING

Bild 22: www.nienhuis.com/se/

Bild 23: Privat bild

Bild 24-25: www.varsam.se/shop/

Bild 26: Montage med bilder från www.kikre.com/ och 
www.varsam.se/shop/

Bild 27: Privat bild

Bild 28: Photoshop montage

Bild 29: Privat bild

Bild 30-31: www.vilac.com/product.php?cid=22&page=3

Bild 32: www.naefspiele.ch/index.php?id=15&L=1

Bild 33: www.micki.se/micki2008.asp

Bild 34: www.brio.se

Bild 35: www.micki.se/micki2008.asp

Bild 36: www.egmontkarnan.se

Bild 37-58: Privata bilder

6.6 Tabellförteckning
Tabell 1: Almqvist Birgitta (1991) Barn och leksaker, 
Studentlitteratur

Tabell 2: Nordiska hälsovårdsskolan (1996) Hälsa och 
välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna 
1996 [www, PDF]. Hämtat från <http://www.hi.se/
Global/pdf/2002/02307_barnstat.pdf> 11 mars 2010.

Jag har varit i kontakt med Brio, Micki, Kärnan, Vilac, 
Naef, Playsam, Varsam, Komikapp och Propé Montes-
sorimaterial och jag har tillstånd att använda mig av deras 
bilder i min uppsatts.
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E-post intervju med Patrick Engeler, marknadschef på företaget Naef 7 april 2010.

When was your company founded? 
Company was founded 1956 by Kurt Naef

Which is your target audience?
Parents who like natural and high quality toys for their children. Well educated persons. Designer, Architects 
and Teacher/Professors. People who like wooden toys and probably also grew up with these. 

How many employees does your company have?  
Naef has approximately all in all (round the world) 15 employees (with production and partners) It’s not that 
much, but we do have a very close network with suppliers and local company. 

How big is you annual turnover? 
Secret

Where	is	your	companys	production	located? 
Production is still in Switzerland. Only like that we can guarantee an high quality. 

Which is your companys most sold product? 
In Europe it’s the Bauhaus Toys. We are the only one manufacturer who can reproduce the replicas from the 
Bauhaus epoch. In Japan its Naef Spiel and the baby rattles. In The United States it is also the Bauhaus items.  

 

BILAGA 4
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E-post intervju med Cédric Pouthier på företaget Vilac 31 mars 2010.

When was your company founded?
VILAC has been founded in 1911

Which is your target audience?
We mainly sale our toys to independent retailers (no mass market). 

How many employees does your company have?
VILAC employe about 50 personns (more duing christmas period)

How big is you annual turnover? 
Our turnover is about 7 million euros

Where is your companys production located?
Our production is located in France (Moirans-en-Montagne). A part of the toys are imported from Asia.

Which is your companys most sold product? 
The best saler (in quantity) is our fishing game (picture here-attached)

I would also like to ask permision copy a few images frem  your website and using it in my paper.
No problem to use the pictures.

BILAGA 5
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E-post intervju med Monica Laursen, Rönnbäcks förskola i Helsingborg 31 mars 2010.

Barnens ålder på din avdelning?
1,5 – 6 år

Vad	har	barnen	för	typ	av	funktionsnedsättning	på	er	förskola?
Flerfunktionshinder, utvecklingsstörning.

Var ifrån köper ni på skolan in leksaker och andra redskap?
 Komikapp, Ikea, leksaksaffärer

Vem	bestämmer	vad	som	köps	in?	
Gemensamt i arbetslaget.

Finns	det	leksaker	som	passar	barn	med	olika	funktionsnedsättningar?
Ja, mycket av komikapps material är anpassad.

Är	det	vanligt	med	leksaker	som	är	specialutformade	för	barn	med	funktionsnedsättningar?	I	vilka	fall	är	
det	ett	måste?	
Nej ofta måste vi själva anpassa efter barnens behov, alla batterileksaker som sätts igång med en liten 
knapp på leksaken måste vi göra om så att det kan kopplas till en större knapp så kallad touchknapp. 

Vilka	typer	av	leksaker	är	populärast?	Bland	de	olika	åldersgrupperna	2-3år,	3-4år	och	5-6år.	T.ex.	bollar,	
klossar,	dockor,	dragdjur,	köksredskap,	hopprep,	plastdjur,	spadar	osv?
I alla åldrar är köksredskap och andra vardagsföremål, sinnesleksaker med ljud och ljus och rörelse, 
instrument som är lätta att hålla eller går att sätta fast på kroppen är populära.

Finns	det	någon	typ	av	leksak	som	fungerar	bra	för	en	specifik	funktionsnedsättning?
Paletto från komikapp, Akkaplatta

Vilka	material	tycker	du	fungerar	bäst	i	leksaker?	Ex	trä,	plast,	tyg,	metall?	Och	vilket	material	tror	du	
barnen föredrar? 
Jag anser att det finns ingen material som är bättre en något annat, det är vikigt att få känna och manip-
ulera med alla material typer, olika vikt och utformande. Det ända man skall tänka på är att det är barn-
säkert och hållbarn.

Vilken	slags	leksaker	föredrar	du	ur	pedagogisk	synvinkel,	lärorika	leksaker?	
Leksaken är inte så viktig i sig utan att väcka intresset till att manipulera, utveckla orsak – verkan, 
turtagning, motoriskutveckling att locka till att ta och släppa, syn och hörsel intryck.

Vad	är	viktigt	att	tänka	på	när	det	gäller	vikt,	storlek,	färg,	material,	ytbehandling,	kontraster,	olika	grepp	
ex.	när	det	gäller	utformning	av	leksaker?
Det viktiga att det är varierande. Att uppleva så många olika utförande som möjligt. Orak – verkan, 
Kvalitet, kvantitet, verklighetsuppfattning, tidsuppfattning. Hoppas du förstår vad jag menar. Detsto mer 
varierad en leksak är desto mer upplevelser får dessa barn.  

Finns	det	bra	utformade	leksaker	ute	på	marknaden	idag	som	fungerar	för	Alla?	
Bollar, Paletton, Vissa batteridrivna leksaker som man inte behöver trycka på några knappar för att få 
dem att fungera. Små bordspiano (Syntar) med många små knappar som är lätta att trycka på både med 
fingrarna eller med hela armen t ex.

Är	det	”rätt”	att	man	ska	behöva	köpa	specialtillverkade	leksaker	som	bara	riktar	sig	till	funktionshin-
drade? 

BILAGA 6
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BILAGA 6

Nej , inte i specialaffärer, men barn utvecklas och befinner sig på olika nivåer och för att locka måste det 
finnas olika nivå på leksakerna. Kanske man skulle kunna utveckla leksaken från att börja på en enkel 
nivå och sedan byggas på utvecklas efter hand som banen utvecklas.

Pedagogiskt,	bra	material,	kan	vara	ett	fantastiskt	verktyg	när	man	som	förälder	eller	pedagog	försöker	
kommunicera	med	någon,	nå	fram	till	någon.	Eller	vad	har	du	för	uppfattning?	
Ja det kan det vara, men vi får inte glömma att det är hur vi vuxna pedagoger och föräldrar pressenterar, 
bemöter och bekräftar barnen som är viktig att tänka på. Leksaken är bara ett mellan ting för att ha 
något att fånga uppmärksamhet, ha något att kommunicera om och fokusera kring.

Är	det	någon	leksak	som	barnen	väljer	bort	på	grund	av	sitt	funktionshinder?	
Det är svårt att t ex bygga Lego eller Duplo själv, Men det är än en gång hur vi pressentera och gör leken 
möjlig vist kan de leka med Lego, Duplo om vi tillsammans gör det att få vara med och välja vad som 
skall byggas, vilka klossa som skall användas och vilken färg t ex.

Vad	kan	man	behöva	träna	i	lek?	Tex,	motorik,	ljud,	rörelse,	kom	ihåg,	syn,	mentala,	psykiska-	egens-
kaper? 
Du kan genom leksaker leka fram alla funktioner du vill utveckla och blir bättre på. Motivation och intres-
se, är avgörande för utvecklingen. Att ha roligt och få göra det som är kul och intressant då kommer man 
långt.

Vad	dras	barnen	till	att	stimulera	eller	öva?
Barnen här dras till mest sinnesstimulerande leksaker med ljud, ljus och känsel.

Vad	leker	barnen	oftast	med	och	hur?
Manipulerar och känner smakar, slår till, trycker kastar osv.
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E-post intervju med Agneta Carlsson , Rektor/Enhetschef Haga/Malmaberg och Skiljebo förskolor, 26 
mars 2010

Barnens ålder på din avdelning?
Förskola

Vad	har	barnen	för	typ	av	funktionsnedsättning	på	er	förskola?
multihandikapp

Var ifrån köper ni på skolan in leksaker och andra redskap?
ABA-Skol, BRIO, Varsam

Vem	bestämmer	vad	som	köps	in?	
Pedogogerna, men chefen har lagt budget

Finns	det	leksaker	som	passar	barn	med	olika	funktionsnedsättningar?
Ja

Är	det	vanligt	med	leksaker	som	är	specialutformade	för	barn	med	funktionsnedsättningar?	I	vilka	fall	är	
det	ett	måste?
Nej, vi har endast hjälpmedel som är specialutformade

Vilka	typer	av	leksaker	är	populärast?	Bland	de	olika	åldersgrupperna	2-3år,	3-4år	och	5-6år.	T.ex.	bollar,	
klossar,	dockor,	dragdjur,	köksredskap,	hopprep,	plastdjur,	spadar	osv?
Svårt att svara på då barnen inte kan bedömas efter ålder

Finns det någon typ av leksak som fungerar bra för en specifik funktionsnedsättning?
Ja, de mesta som passar barnet, behöver inte vara specialtillverkade.

Vilka	material	tycker	du	fungerar	bäst	i	leksaker?	Ex	trä,	plast,	tyg,	metall?	Och	vilket	material	tror	du	
barnen föredrar?
Det varierar

Vilken slags leksaker föredrar du ur pedagogisk synvinkel, lärorika leksaker?
Beror på barnets funktionsnedsättning

Vad	är	viktigt	att	tänka	på	när	det	gäller	vikt,	storlek,	färg,	material,	ytbehandling,	kontraster,	olika	grepp	
ex.	när	det	gäller	utformning	av	leksaker?
Olika beroende på barns ålder, funktionsnedsättning

Finns	det	bra	utformade	leksaker	ute	på	marknaden	idag	som	fungerar	för	Alla?
Ja, men det behöver användas på olika sätt utifrån alla barn

Är	det	”rätt”	att	man	ska	behöva	köpa	specialtillverkade	leksaker	som	bara	riktar	sig	till	funktionshin-
drade?
Det enda som är specialtillverkat är våra hjälpmedel

Pedagogiskt,	bra	material,	kan	vara	ett	fantastiskt	verktyg	när	man	som	förälder	eller	pedagog	försöker	
kommunicera	med	någon,	nå	fram	till	någon.	Eller	vad	har	du	för	uppfattning?
Allt material är pedagogiskt om det används ”rätt”

Är	det	någon	leksak	som	barnen	väljer	bort	på	grund	av	sitt	funktionshinder?
Nej, de väljer inte bort eftersom vi har material utifrån varje barn
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Vad	kan	man	behöva	träna	i	lek?	Tex,	motorik,	ljud,	rörelse,	kom	ihåg,	syn,	mentala,	psykiska-	egens-
kaper?
Lukt, ljud, hörsel

Vad	dras	barnen	till	att	stimulera	eller	öva?
Rörliga föremål, ljud och lukt
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E-post intervju med Gunilla Hammarskiöld på hjälpmedelsinstitutet, hon säger att leksaker inte är 
hennes specialområde men att hon ändå ska försöka hjälpa mig. 18 mars 2010. 

Nummer	ett	är	att	du	behöver	veta	“vilken	funktionsnedsättning”	du	menar.	Behoven	är	så	olika	för	ex	
rörelsehindrade,	synsvaga,	hörselskadade,	utvecklingsstörda	etc 
  
Det	finns	flera	företag	som	säljer	pedagogiska	leksaker	som	är	anpassade	för	barn	med	funktionsned-
sättningar.	Jag	kan	nämna	några:	Varsam,	Komikapp/rehatek,	Joykful	Learning	m.fl 
 
Det	första	jag	tänker	på	är	om	Lekotek	fortfarande	finns.	Där	kunde	föräldrar	låna	pedagogiska	leksaker	
för	att	på	ett	lekfullt	sätt	träna	sina	barn	hemma. 
  
HJälpmedelslinstitutet	(HI)	drev	ett	projekt	som	hette	Unga	i	Focus	under	tre	år	i	början	på	2000-talet.	
Där	fanns	ett	projekt	som	heter:	“Till	nytta	och	Nöje”	som	handlade	om	leksaker	för	barn	med	synskador.	
Det	häftet	finns	att	låna	på	HI:s	bibliotek 
  
Christer	Svensson	på	Högskolan	i	Halmstad	hade	ett	Center	som	sysslade	med	barns	Lek.	Jag	vet	inte	om	
det	fortfarande	finns	kvar,	du	kan	ju	googla	eller	ringa 
  
Komikapp	startades	av	en	mamma	och	arbetsterapeut	som	hade	ett	utvecklingsstört	barn	Hon	utveck-
lade	många	mycket	bra	leksaker.	Hon	heter	Marie	Ekman	Backlund.	Hon	har	sålt	företaget	och	startat	ett	
nytt	som	heter:	Joykful	Learning 
  
Företaget	Varsam	har	många	trevliga	leksaker	som	passar	barn	med	funktionsnedsättningar 
  
HI	har	en	webbplats	som	heter:	www.hjalpmedelstorget.se	Där	finns	flera	portaler	bl.a	en	som	heter	
kognition.	Jag	är	säker	på	att	du	kan	hitta	många	bra	leksaker	där	beroende	på	vilken	grupp	du	vänder	dig	
till	bör	du	konktakta	resp	handikapporganisation	för	att	komma	i	kontakt	med	mammor!	De	kommer	att	
vara	en	prefekt	källa	med	information,	behov	och	önskemål	vidare	finns	specialpedagoger.
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