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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete var att utveckla en 
kommunikativ leksak som ger barn möjligheter att 
lättare kunna kommunicera och uttrycka sig kring sina 
egna och andras känslor.  
Utbudet av dagens leksaksmarknad undersöktes för 
att hitta inom vilka områden en intressant utveckling 
skulle kunna vara möjlig. En undersökning kring 
barn, lek, leksaker, kommunikation, Design för Alla 
och barn med funktionshinder gjordes för att samla 
in nödvändig fakta för att kunna tydliggöra vad som 
krävs av en leksak och vilka behov som finns. En enkä-
tundersökning gjordes också för att få en tydligare bild 
av de tre känslor som valts att arbeta vidare med; glad, 
arg och ledsen. Dessa undersökningar har sedan legat 
som grund för designprocessen där jag har arbetat med 
skisser och modeller. Arbetet resulterade i en slut-
produkt där en serie leksaker tagits fram, leksaksserien 
Ärlig. Serien består av tre leksaker, med samma grun-
form för att tydliggöra att de tillhör samma familj, som 
uttrycker olika känslor.
Leksakerna ska på detta sätt hjälpa barn att uttrycka 
sina och andras känslor och hur de mår. Att kunna 
kommunicera är livsviktigt för den psykiska, sociala 
och kulturella utveckling. Det är just därför en sådan 
leksak, ett alternativt kommunikationssätt kring hur 
man själv och andra mår, är så viktigt.

Abstract
The purpose of this study was to develop a communi-
cative toy that gives children the opportunity to easier 
communicate and express themselves about their own 
and others’ feelings.
The range of today’s market of toys were examined to 
find areas in which an interesting development could 
be possible. A study on children, play, toys, commu-
nication, Design for All and children with disabilities 
was made, to gather the necessary facts in order to 
clarify what is required of a toy and what the necessi-
ties are. A survey was also used to get a clearer picture 
of the three emotions chosen to work on; happy, angry 
and sad. These studies have been the basis for the 
design process where I have worked with sketches and 
models. The work resulted in a final product in which 
a series of toys were produced, the toyserie Honest. The 
serie consists of three toys, with the same basic shape 
to clearify that they belong to the same family, express-
ing different emotions.
The toys will in this way help children to express their 
and others’ feelings and how they feel. The ability to 
communicate is vital to the psychological, social and 
cultural development. This is precisely why such a toy, 
an alternative mean of communication about how you 
and others feel, is so important.
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund

Dagens leksaker på marknaden är nästan uteslutande 
glada eller möjligtvis arga. Något man sällan ser är en 
leksak som uttrycker någon annan känsla. Det här är 
väldigt konstigt, det är nästan som om man säger till 
barnen att man alltid ska vara glad. Detta är något som 
bör uppmärksammas och få barn att förstå att det är 
okej att visa andra känslor, man behöver inte vara glad 
hela tiden!
I kombination med tankar kring att många barn kan 
ha svårt att kommunicera och uttrycka sina känslor 
kring hur de själva och andra mår, fick mig att börja 
fundera över en utveckling av leksaker som kom-
municerar känslor och som kan få barn att lättare 
uttrycka sig kring hur de mår och känner inför olika 
situationer. 
Det är vi vuxna som formger, tar fram och köper 
leksaker till våra barn. Sällan tänker vi på att barn och 
vuxna har väldigt olika synsätt på saker och ting och 
då även på leksaker. En leksak vi tror att barnet kom-
mer tycka är rolig och givande kanske inte alls möter 
samma välkomnande hos barnet. Detta kan jämföras 
med att barn kan leka minst lika bra och tycka att det 
är minst lika kul att leka med sådant som inte är ämnat 
att vara leksaker från början. Barn bryr sig knappast 
om vad vi tycker om leksaken och det är detta som 
fascinerar mig. Att något man tänkt ska användas på 
ett visst sett kanske inte alls leks med på det sättet. 
Här finns en stor utmaning i jakten på att utveckla en 
leksak som hjälper barn att kommunicera känslor. 
Tankar kring att involvera Design för Alla i detta 
projekt har också funnits. En uteslutning av vissa barn 
känns väldigt fel att göra så här tidigt. Så många barn 
som möjligt, oavsett styrka eller svaghet ska kunna 
leka och njuta av en leksak.
Trots att vi mer och mer uppmärksammar de psykiska 
problemen bland unga har undersökningar visat att 
den psykiska ohälsan bland unga tenderar att öka. 
Bland hälsoproblem hos barn i åldern 0-14 kom-
mer psykiska problem på andra plats. Ungefär 10-15 
% av alla barn söker någon gång under sin uppväxt 
barnpsykiatrisk hjälp.1 
I Sverige har antalet självmord minskat med en tredje-
del de senaste 30 åren. Dock är statistiken bland unga 
inte alls lika positiv och förblir ungefär densamma 
från år till år. 2008 tog 66 ungdomar under 20 år livet 
av sig.2 Och i åldrarna 15-44 år är självmord den van-
ligaste dödsorsaken i Sverige.3 
Att få tid att vara ledsen och arg är något som inte 
finns i dagens samhälle. Är man sjuk, känner sig nere 
eller är ledsen ska man fixas likt en maskin. Om man 
kunde synliggöra detta problem och börja långt ner i 
åldrarna för att tidigt så ett frö som säger ”Det är okej 

att vara ledsen, arg, skamsen, det är okej att säga att 
man mår dåligt, man behöver inte alltid vara glad”. 
Kanske skulle dagens psykiska ohälsa bland unga se 
annorlunda ut i så fall.

1. Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, Landstinget i Uppsala län, 2002. 2. Danuta Wasserman i en intervju i DN. 3. Artikel i Aftonbladet kring unga och självmord.
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1.2 Syfte

Syftet är att utveckla en kommunikativ leksak som ger 
barn möjligheter att lättare kunna kommunicera kring 
sina känslor.

1.3 Frågeställning

Följande frågeställningar kommer undersökas och 
besvaras genom detta arbete:
- Hur utformar man en leksak som uttrycker känslor?
- Finns det behov av en leksak som uttrycker känslor?
- Kan man genom en sådan leksak få barn att lättare 
prata om sina känslor?

1.4 Metod
 
I början på detta arbete när jag lade upp planeringen, 
hade jag svårt att komma fram till vilken metod som 
skulle passa bäst för mitt arbete och hur jag till slut 
skulle komma fram till resultatet. Efter lite efterfor-
skningar kring ämnet och olika metoder kom jag fram 
till att jag ska göra en mindre litteraturstudie (pga. av 
den begränsade tiden) , intervjuer, studiebesök och en 
marknadsanalys. Detta kommer ligga som grund till 
designfasen,  ur vilket resultatet sedan kommer fram.

1.5 Avgränsning

Arbetet som görs i detta examensarbete ska resultera 
i en kommunikativ leksak med fokus på att så många 
barn som möjligt ska kunna använda den.
Jag kommer utgå från barn i åldern 3-10 år. Tio år kan 
låta som mycket, men med tanke på Design för alla och 
det faktum att vissa barn med handikapp utvecklar sin 
mentala ålder betydligt långsammare, är detta en rim-
lig gräns. En sammanfattning av olika funktionsned-
sättningar, behov och problem dessa människor kan ha 
kommer att göras för att få en tydligare överblick över 
detta område.
En annan avgränsning jag valt att göra är att bortse 
från vad det skulle kosta att tillverka en sådan leksak. 
Dels eftersom leksaker finns i alla prisklasser, dels för 
att jag i dagsläget inte kan bedöma huruvida en sådan 
begränsning skulle påverka arbetet.
Den leksak som detta arbete resulterar i kommer att, så 
mycket som det går, tillverkas av trä. Det är viktigt att 
man kan känna sig trygg i sitt köp av leksaken och veta 
att det inte är några farliga ämnen i den.

1.6 Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är människor inom 
detta gränsöverskridande område. Dels personer som 
jobbar inom vården, förskola och skola, dels designstu-
derande och lärare intresserade av detta ämne.
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2. Undersökningsfas

2.1 Vad är en leksak?

Det finns många åsikter kring vad en leksak är. Alla 
har vi någon personlig relation till leksaker och åsikter 
kring vad som är bra och dåliga leksaker. 
Om man söker i Nationalencyklopedin får man upp 
följande: ”Leksak; föremål som barn använder vid lek; 
används även i pedagogiskt syfte.”1  Barn och vuxnas 
syn på leksaker skiljer sig betydligt. Barn har förmå-
gan att förvandla det mesta till leksaker utan någon 
större tanke, medan vuxna gärna vill att det ska finnas 
någon mening med leksaken, att barnet samtidigt 
lär sig något nyttigt. Begreppet ”pedagogiska” leksa-
ker är vida spritt över hela världen och är ett mycket 
diskuterat ämne. För att tydliggöra vad som menas 
med pedagogisk kommer först en förklaring över vad 
pedagogik är. Pedagogik är vetenskapen om uppfostran 
och undervisning och kommer från det grekiska ordet 
paidagagik. Att någon är pedagogisk betyder således 
att personen kan lära ut på ett sådant sett så att mot-
tagaren lätt förstår vad som menas.
Detta är dock inte något nytt, att leksaker ska lära 

barnen något, utan har funnits i minst 1000 år. Något 
som däremot är relativt nytt är att dagens barnrum 
är fyllda till bredden av leksaker. ”Köpta leksaker blev 
vanliga för arbetarbarn och barn på landet först under 
1930- och 40-talet.”2

Vissa forskare hävdar att begreppet pedagogiska leksa-
ker är något som inte finns, men att man däremot kan 
lära sig av sina leksaker. De menar att barnet lär sig för 
att de känner en nyfikenhet att utforska leksaken. Lek-
saker är tillverkade föremål och ett föremål kan inte 
vara pedagogiskt i sig själv, man kan däremot utnyttja 
leksaken på ett pedagogiskt sätt.3

Istället kan man benämna leksaker som ”leksaker av 
övningskaraktär” eller ”leksaker av lekfull karaktär”. 
Det man ska komma ihåg är att det är vuxna som gjort 
denna klassificering.3

För att visa på hur olika barn ser på leksaker kan 
följande exempel tas upp: Man bad i en undersökning 
barn i olika åldrar berätta vad det menade med leksa-
ker. Ett av förskolebarnen sa: ”Det är sånt man måste 
ha när man leker”. Medan barnen som var mellan nio 
och tio år berättade att ”det är alla saker som man kan 

Tabell 1; olika lekmaterial och vad de tränar: Almqvist (1991).

1. Nationalencyklopedin. 2. Knutsdotter Olofsson (2003). 3. Almqvist (1991).

Typ av lekmaterial   Tränar   I/för att

1. Sensomotoriskt material:  sinnen    sinneslek: se, höra
sand- och vattenleksaker,       känna
naturmaterial, musikinstrument

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

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

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

5. Föreställande leksaker:   inlevelse, förståelse  rollek: gestalta,
dockor med tillbehör,   för egna och andras  låtsas, dramatisera
köksredskap, telefon, fordon,  beteenden
garage, butik, djur

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

7. Saker att se och lyssna till:  koncentration, språk,  sitta still och läsa,
böcker, skivor, musik-   uppfattningsförmåga  titta, lyssna
och sagoband
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använda när man  leker”.1
Detta visar att barn i olika åldrar leker olika och 
därmed också med lite olika leksaker.
Man kan dela upp leksaker/lekmateriel i sju olika 
kategorier, enligt NAEYC (National Association for the 
Education of Young Children). Sensoriskt lekmaterial, 
rörelsematerial, manipulativt lekmaterial, byggmateri-
al, föreställande leksaker, konstnärsmaterial och saker 
att titta på och lyssna till.1 
Man kan också göra en uppdelning i ”egentliga leksa-
ker” och ”tillfälliga leksaker” där egentliga leksaker är 
saker som är tillverkade för att barn ska leka med dom 
och tillfälliga leksaker är saker som inte är ämnade att 
leka med, men som barn gärna leker med.1
Hur gärna vuxna vill styra över barns leksaker, så 
är det i slutändan barnet som bestämmer. En leksak 
vuxna anser är jättebra med flera olika funktioner och 
en lärande underton är kanske i barnets ögon inte alls 
så rolig och förblir liggandes i ett hörn eller en låda 
under sängen. Barnets röst, om ej uttryckt verbalt, blir 
till sist det som avgör!

 

2.2 Vad är lek och lekens betydelse för 
barns utveckling.
 
Forskning har visat att förskolebarn ägnar en fjärdedel 
av sin vakna tid, i hemmet, åt att leka.1
Lek kan definieras som en aktiv verksamhet som bed-
rivs i nöjessyfte och ofta i samspel med andra, särskilt 
av barn.2

En annan förklaring som ger en tydlig bild av just den 
andra värld som lek innebär är: ett förhållningssätt till 
verkligheten eller en mental inställning, där allt som 
sägs, görs och tänks inte är vad det ser ut att vara.3

Lek är för barn något otroligt viktigt, det tar som 
tidigare nämnt, upp stor del av barnets vardag och är 
ett sätt för dem att bearbeta verkligheten och utvecklas 
som personer. Genom lek lär sig barn på ett naturligt 
sätt och man kan genom leken uppfatta vilka åsikter 
och uppfattningar ett barn har skaffat sig. Leken är i 
förlängningen en förberedning inför vuxenlivet och 
allt som där hör till.
Att leken är så viktig för barnen kan bero på att de själ-
va får möjlighet att välja när, var, hur och vad den ska 
innehålla och sedan prova sig fram efter egen förmåga 
och kunskap. På så sätt lär barnen sig själva och detta 
får dem i sin tur att stärka sitt självförtroende och 
självkänsla. Vidare kan man säga att leken står till bas 
för barnets förmåga att utveckla sin sociala förmåga 
och kompetens, inom kommunikation samt att lära sig 
ge uttryck för olika känslor.4 

Forskning har visat att leksaker har stor roll och 
betydelse i barns lek. Leksakerna fungerar som bar-

nets redskap med vilka han/hon kan synliggöra och 
konkretisera det symboliska.1 
Det är inte svårt att tänka sig hur ett barn som inte 
får leka skulle må. Att inte få utlopp för den energi, 
nyfikenhet och upptäckarlust ett barn har kan verka 
väldigt hämmande och i långa loppet kan dessa barn 
riskera att halka efter i den känslomässiga mognaden 
och medvetandegraden. Om man dessutom inte lär 
sig skilja på vad som är lek och inte, dvs fiktion och 
verklighet kan olyckan vara nära.3

Det finns olika typer av lek, man pratar bl.a om; Ska-
pande lek eller konstruktionslek, bygg- och konstruk-
tionslek, makrosymblisk lek eller socio-dramatisk lek 
(rollek), mikrosymbolisk lek (fantasilek) och fysisk 
lek. I den skapande leken tränas fantasin, i bygg- och 
konstruktionslek övar man verbala förmågor, fantasi, 
kvantitativ begreppsuppfattning och minnet. Rolleken 
tränar fantasiförmågan, fantasileken tränar minnes-
förmågan och de fysiska lekarna tränar de fin- och 
grovmotoriska förmågorna.3 I tabell 1 på föregående 
sida kan man se hur de olika typerna av lek tränar de 
olika förmågorna samt vad kan man kan använda för 
redskap i leken.
Vissa barn har svårt för att leka och detta kan bero på 
en rad olika anledningar, bl.a kan det vara så att barnet 
känner sig otryggt och inte vågar ge sig in i lekens 
vilda fantasi. Det kan också vara, som nämnt ovan, att 
barnet inte fått lära sig skillnaden på lek och verk-
lighet, vad som är fantasi och vad som är på riktigt, 
med andra ord lekreglerna. För dessa barn blir det då 
väldigt svårt att förstå vad resten av gruppen gör och 
ofta tenderar de att verka aggressiva och förstöra för de 
andra barnen eftersom de hamnar utanför leken och 
bli avundsjuka. Med lekträning från lärarna kan man 
oftast lära barnen att leka och förstå vad fantasi och 
lekreglerna innebär, så att de senare kan leka med sina 
kompisar precis som vilket barn som helst.3

Lpfö 98 står för Läroplan för förskolan och togs fram 
1998 och är den gällande läroplanen för förskolor i 
Sverige idag. En ny läroplan ska tas fram under 2011 
och kommer då bli den gällande.5

”I Lpfö 98 står det skrivet om vissa värden som måste 
anses som grundläggande: alla barn skall få erfara den 
tillfredställelsen det ger att få göra framsteg, övervinna 
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen. 
Man kan även läsa i Lpfö 98: den pedagogiska 
verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. 
Barn med tillfälliga eller varaktiga behov som behöver 
mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar.”6 

1. Almqvist (1991). 2. Nationalencyklopedin. 3. Knutsdotter Olofsson (2003). 4. Blomberg (2009). 5. Skolverket, Lpfö 98. 6. Badilla och Rahm (2008).
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2.3 Design för alla

Design för Alla är ett begrepp som kommit att använ-
das mer och mer i dagens samhälle.
Från början var Design för Alla ett projekt som drevs 
av den ideella föreningen EIDD Sverige mellan 2005 
och 2008, där föreningens medlemmar SVID, Han-
disam och Handikappförbundens samarbetsorgan 
samarbetade för att visa hur Design för Alla kan til-
lämpas inom vitt skillda samhällsområden.
”I praktiken är Design för Alla ett arbetssätt som in-
nebär att alla produkter, miljöer och tjänster utformas 
för att fungera för så många människor som möjligt. 
Utgångspunkten för en designer eller arkitekt i design-
processen är att vidga målgruppen och se till män-
niskors skilda behov i olika situationer i livet, och inte 
fokusera på särlösningar för vissa grupper, till exempel 
funktionshindrade.”1

När en lyckad Design för Alla-process är avslutad bör 
man kunna se att det är en miljö, tjänst eller produkt 
som är lätt att förstå och använda, oavsett fysisk styrka 
eller rörlighet. 
Det kan också vara när det som planerats eller form-
givits av människor i praktiken också fungerar för alla 
människor. Man kan säga att Design för Alla är god 
design! 
Design för Alla är en utmaning för alla människor som 
arbetar med arkitektur, formgivning, design, produk-
tutveckling eller liknande bör ta sig an för att tillsam-
mans skapa ett bättre samhälle!

2.4 Handikapp och lek 

En funktionsnedsättning innebär en begränsning av 
en persons fysiska eller psykiska förmåga att utföra ön-
skad aktivitet. Detta kan var medfött eller ha uppkom-
mit genom sjukdom eller olycka.2

Hos barn med handikapp och olika funktionshinder 

krävs extra tydlighet, upprepningar och tydlig struktur 
för att komma upp i den nivå som är önskvärd och 
för att barnet ska få bättre förståelse för sin omvärld. 
Barn med handikapp har ofta inte alls det förråd av 
spontan- och fantasilek som barn utan handikapp har. 
Därför innebär lek för barn med handikapp oftast 
lek av tränande karaktär, för att öka förståelsen till 
omvärlden och lära sig leka. Syftet är med lektränin-
gen är att stimulera, väcka och förbättra barnets olika 
förmågor. 
I Sverige bestod  år 2001 åldersgruppen 2-17 år av 
1,75 miljoner barn och ungdomar. Det är ca. 20% av 
befolkningen.
Totalt har 225 000 barn och ungdomar 2- 17 år en 
långvarig sjukdom eller något lindrigt till svårt funk-
tionshinder, dvs. 13% i åldersgruppen.3

Synskada
Av alla de barn som är synskadade är ca. 10% förskole-
barn. Bland dessa är ca. 20% gravt synskadade och ca. 
60% har också andra funktionshinder.4

Hela tiden används våra sinnen för att orientera oss i 
miljön omkring oss och uppfattning av vår egna kropp. 
Här spelar synen otroligt stor roll i och med att det är 
genom synen en stor del av alla intryck och informa-
tion omkring oss tas in.
Ett synskadat barn behöver mycket hjälp att med 
sina andra sinnen kunna ta emot sin värld. Synsinnet 
påverkar flera områden som grovt kan delas upp i be-
greppsbildning och förmåga att skaffa sig information 
om omvärlden, kommunikation och socialt samspel 
samt grovmotorik och finmotorik.
Barn med synskada har ofta svårt att förstå hur saker 
och ting ser ut. För att hjälpa dessa barn behövs mycket 
stöd och träning för att barnet ska utvecklas och lära 
sig ta för sig själv. Form, storlek och avstånd är svåra 
begrepp för synskadade barn att förstå och för att  
kunna förstå dessa och nya saker behöver de uppleva 
dessa saker i verkliga situationer. 1

För att träna motorik, kropps- och rumsuppfattning 

Tabell 2: Antal barn och ungdomar med långvarig sjukdom eller funktionshin-

der år 2000.6 Bild 1: Öga i närbild.

1. EIDD Design för alla Sverige. 2. Nationalencyklopedin. 3. Hjälpmedelinstitutet. 4. Synskadades riksförbund.

Antal barn och ungdomar i ålder 2-17 som
har någon långvarig sjukdom eller något
funktionshinder år 2000.
Autism      1500-2300
Synskada      2200
Diabetes      5000
Talfel       7000
Rörelsehinder      7000
Hörselskada      8800
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)
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använder man sig av rytmik, dans, sång, drama, 
gymnastik och simning, vilket stimulerar flera sin-
nen samtidigt. I dessa aktiviteter kan också barnen få 
utlopp för sina behov av rörelse som annars kan vara 
svåra att tillfredställa.1

Hörselskada
Hörselnedsättning är den vanligaste hörselskadan och 
ca.14% av Sveriges befolkning lider av detta. Tinnitus, 
Menières sjukdom och ljudkänslighet är exempel på 
andra hörselskador, som ofta också kombineras med 
nedsatt hörsel.2

Man skiljer på barndomshörselskadade och vuxen-
hörselskadade. Barndomshörelskadade lever med sin 
hörselskada hela livet medan vuxenhörselskadade 
blivit hörselskadade i vuxen ålder.2

Undersökningar har visat att hörselskadade och 
döva barn i allmänhet gillar samma slags leksaker 
som hörande barn.3 Färger, varierande ytor och ljud 
påverkar valen och även om man inte kan höra ljuden 
som en leksak avger så känner man kanske vibration-
erna som blir till och avges istället. Många hörselska-
dade barn är roade av att prata, trots de olika nivåer 
på ljudramsor och korrekta ord som väller ut genom 
barnens små munnar, ger pratet stimulering till samlek 
med andra barn. Man har också upptäckt att barn med 
hörselskador talar tydligare med varandra än när de 
talar med vuxna.3

Musik är något som kan betyda mycket för dessa barn, 
alla vibrationer som uppstår genom musik blir även de 
till en slags musik och inbjuder till dans och taktstamp.
Visuellt tydliga leksaker är något som är viktigt för 
barn med hörselskada. De får gärna avge vibrationer, 
men främst ska de inbjuda till samlek då det är i sam-
leken barnen utvecklar sina språkkunskaper.3

Talfel
Talfel kan klassas i tre kategorier; olika stamnings-
former, artikulationsfel och försenad eller ärftligt 
betingad talutveckling (försenad talutveckling kan 
bero på t.ex utvecklingsstörning, hörselnedsättning 
och psykosociala tillstånd).
Störning av språket är något som påverkas då den neu-
ropsykologiska delen i hjärnan påverkas och kan leda 
till svårigheter att uttrycka sig eller läs- och skrivs-
vårigheter.4

Hur stora svårigheter man har beror självklart på hur 
grov störning man drabbats av. Till följd av talfel kan 
barn dessutom ha svårigheter med motorik, inlärning, 
koncentration, humör, balans, uthållighet och korttid-
sminne. Olika anpassade material kan användas som 
hjälpmedel t.ex. bild-, kropp- och teckenspråk samt 
datoranvändning.5

I likhet med andra barn med handikapp behöver dessa 
barn tydlighet och fasta rutiner i vardagen. Genom 

mycket övning och tålamod kan många av dess följder 
tränas bort.

Rörelsehinder
Rörelsehinder innebär att man har en nedsättning av 
en kroppsfunktion. Rörelsehinder är en funktionsned-
sättning och det finns ca. 7000 barn med rörelsehinder 
i Sverige. Cirka hälften av dessa använder någon form 
av förflyttningshjälpmedel. Förlamning, reumatism, 
fetma, muskelsjukdomar och multipel skleros (MS) 
är tillstånd som kan ge upphov till just rörelsehinder. 
En liten del av dessa personer måste ha en eller flera 
personliga assistenter anställda för att finnas till hjälp 
i det dagliga livet då många saker kan, till följd av 
funktionshindret, vara svåra eller rent av omöjliga att 
utföra själv.4

Autism
”Det kanske bara gäller mig, jag vet inte, men såna un-
derförstådda signaler som ska vara så svåra, och det är 
något jag hade väldigt svårt för i början... för jag hade 
väldigt svårt att förstå människor, jag hade väldigt 
svårt att använda ansiktsuttryck.”
Citat från en person med Aspergers syndrom1

Bild 2: Rullstol.

1. Synskadades Riksförbund. 2. Hörselskadades riksförbund. 3. Almqvist (1991). 4. Wikipedia Sverige. 5. Badilla och Rahm (2008). 
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Autism innebär att man har nedsatt förmåga att kom-
municera och interagera med andra människor i skola, 
arbets- och privatlivet. Hos barn utvecklas autism 
i förskoleåldern och är en utvecklingsstörning som 
medför att barnet drar sig undan och undviker kon-
takt med andra, vilket hämmar talutvecklingen och 
kan också resultera i motoriska avvikelser. 2 Orsaken 
till autism är ännu inte känd och mycket forskning 
görs inom området.  Det är främst de kognitiva och 
emotionella områdena som påverkas. Barn med autism 
har svårt att ta in och tolka information och behöver 
mycket hjälp och träning för att de ska kunna tillgo-
dogöra sig all information omkring sig samt skolun-
dervisningen.2

Undersökningar har också visat att barn med autism i 
hög grad gärna hellre väljer så kallade sociala leksaker 
än icke sociala leksaker. Exempel på sociala leksaker 
är dockor och icke sociala leksaker, klossar och mjuka 
djur. Däremot vill de gärna att dessa dockor ska vara av 
enklare karaktär, dvs dockor med påmålade ansikten 
eller påsydda ögon, näsa och mun. Detta kan tänkas 
märkligt att dessa barn, som annars har svårt för 
sociala relationer, ändå helst väljer sociala leksaker att 
leka med.3

Barn med autism leker gärna så kallade evighetslekar, 
dvs lekar som inte har något tydligt mål och då inte 
heller ett tydligt slut utan kan fortsätta på samma sätt 
hur länge som helst.

Utvecklingsstörning
Utvecklingsstörning är en form av handikapp som 
gör att människans mentala begåvning inte utvecklas 
i normal takt. Med andra ord kan man säga att den 
mentala åldern är lägre än den kroppsliga åldern. I 
Sverige finns ca. 38000 barn, ungdomar och vuxna 
med någon form av utvecklingsstörning. 
Personer med denna typ av handikapp har svårt att 
fungera socialt, förstå frågor, tids- och rums-
uppfattning, svårt att kommunicera, sämre utveck-
lad intelligens och svårt att förstå sammanhang och 
konsekvenser. Hos barn upptäcks oftast utveck-
lingsstörningen när man börjar undersöka varför 
barnet inte utvecklas i normal takt. Barn med ut-
vecklingsstörning kan ändå trots sina begränsningar 
lära sig mycket och fungera självständigt, självklart 
beroende på graden av utvecklingsstörning.1
Dessa barns lek fungerar också annorlunda än normal-
utvecklade barn i samma ålder. Inlärning och sociallek 
sker i princip aldrig spontant, det är här viktigt att 
läraren eller föräldern tar initiativet, organiserar och 
aktivt är med i leken. Precis som andra barn är barn 
med utvecklingsstörning nyfikna av sig och bör få 
möjlighet att uttrycka sig genom rollekar, konst och 
hantverk. Det är viktigt att läraren eller föräldern 

uppmanar barnet att själv försöka och när barnet se-
dan kommit igång, försöka hålla sig lite bakom.
Eftersom barnen kan ha svårt att uttrycka sig är det 
viktigt att iaktta leken då barnen genom leken kan få 
utlopp för de problem de har inom sig.3

Tydlighet och fasta rutiner är några av de saker som 
underlättar barnets vardag.

Hjälpmedel	eller	leksak	-	Det	är	frågan
Idag finns ett stort utbud av leksaker på marknaden 
såsom ”pedagogiska”, lärande och underhållande. Ett 
utbud som inte är lika stort är sortimentet av hjälpme-
del av mer lekfull karaktär. Ett hjälpmedel ska fungera 
som en hjälpande hand i det vardagliga livet.
En leksak eller hjälpmedel som är tänkt att fungera så 
att barnet lär sig genom lek bör inte ha alltför tydlig 
koppling till hjälpmedel eller lärande då de tenderar 
att bli tråkiga och ointressanta. Detta resulterar i att 
barnet tappar intresset och inte upplever den lust till 
lek som annars finns där. Genom detta försvinner hela 
poängen med hjälpmedlet eller den lärande leksaken.

Egna	reflektioner
Jag anser att om en leksak ska kunna fungera som ett 
hjälpmedel eller en lärande leksak bör man sträva efter 
att bibehålla den lekfulla karaktären så mycket som 
möjligt för att stimulera barnets lust till att upptäcka 
och inte dämpa den naturliga nyfikenhet som finns 
hos barn.

1. Cederbog, Hellner Gumpert, Larsson Abbad (2009). 2. Nationalencyklopedin. 3. Almqvist (1991).
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2.5 Vad är kommunikation?

Enligt nationalencyklopedin definieras kommunika-
tion som överföring av information mellan människor, 
djur, växter eller apparater. För att kunna kommu-
nicera krävs ett språk eller en kod, där informationen 
som ska överföras uttrycks samt ett fysiskt medium 
varigenom informationen överförs. För människan 
innebär kommunikation en förutsättning för psykisk, 
social och kulturell utveckling. 
För personer med handikapp kan en alternativ kom-
munikation vara nödvändig, t.ex bildbaserad kommu-
nikation.1
Det finns två olika sätt att se på kommunikation, det 
ena är att kommunikation ses som överförande av 
budskap, hur meddelanden överförs och hur olika ka-
naler för kommunikation används. Det andra sättet ser 
kommunikation som skapande och handlar om utbyte 
av betydelser, detta kalla även för semiotik (läran om 
tecken och betydelser).2

Kommunikation kan ses som en social process som 
uppkommer i samspel människor emellan. Som ovan 
nämnt behöver inte kommunikation ske med en 

människa för att klassas som kommunikation utan 
kan också syfta på samspelet mellan människa och 
föremål.
Kommunikation är en medfödd förmåga men för att 
barnet ska lära sig nyttja denna förmåga krävs det en 
samspelspartner som stimulerar till kommunikation, 
ger stöd och är lyhörd för att barnet ska förstå vitsen 
med och vilja fortsätta kommunicera.
När barn leker utvecklas kommunikationen och ingår 
som ett obligatoriskt moment för att barnen sinsemel-
lan ska förstå vad leken går ut på. Barn med handikapp 
som har svårt för att leka halkar därav lätt efter i den 
kommunikativa utvecklingen. Därför att det viktigt 
att se till att dessa barn lär sig alternativa kommuni-
kationssätt ifall de har svårt med språket. Att kommu-
nicera genom miner, kroppspråk, gester eller teck-
enspråk kan vara till stor hjälp för att barnet ska kunna 
tala om vad han/hon menar och vill göra.
Känslor, behov, intressen, vilja och motivation spelar 
också en betydande roll för hur utvecklingen av bar-
nets kommunikation ser ut.3

Bild 3: Bild om kommunikationsproblem.

1. Cederbog, Hellner Gumpert, Larsson Abbad (2009). 2. Brodin (1993). 3. Brodin (2008). 4. Amlqvist (1991).
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2.6 Marknaden

Utbudet av leksaker på den aldrig avstannande 
marknaden är enormt. Varje år produceras tusentals 
nya produkter och leksaksindustrin är också påverkad 
av årets alla olika trender. Fackhandeln säljer årligen 
leksaker för ca. tre miljarder kronor, enbart i Sverige. 
Med  fackhandeln menar man i detta fall alla de 
specialbutiker som finns för leksaker. Dessa butiker är 
nästan alla medlemmar i SLR (Sveriges Leksakshan-
dlares Riksförbund) där de måste rätta sig efter ett 
antal regler och förordningar bl.a. om säkerhet kring 
leksaker.4

Dessa specialbutiker är inte de enda som säljer leksa-
ker, man får inte glömma de kanske vanligaste ställena 
där det dyker upp leksaker; mataffären, kiosken, ben-
sinmacken och den numera stora onlinemarknaden.
Leksakstillverkarna har en mängd krav på sig att 
uppfylla som t.ex frågor kring stoppning i mjukdjur, 
att smådelar måste vara väl fastsatta, leksaker för yngre 
barn får inte innehålla smådelar, materialen får inte 
vara brandfarliga samt att snören på leksaker inte får 
vara så långa att de går att linda kring halsen.
Den svenska leksaksproduktionen står bara för kring 
10% av marknaden i Sverige, alltså är det mesta leksak-
erna i våra leksaksaffärer importerade.1
För att få en tydligare blick över vilka olika typer av 
leksaker som finns på marknaden har en struktur 
tagits fram för att förtydliga detta, bild 4 (finns även i 
bilaga). Självklart finns en mängd olika varianter och 
många fler underrubriker, detta är endast en överblick.
För att kunna förstå vilka leksaker som skulle vara 
intressanta att jobba vidare med har det också tagits 
fram en struktur över hur man kan uttrycka kän-
slor. Detta ser vi på bild 5 (finns även i bilaga). Dessa 
strukturer kommer sedan jämföras för att kunna se 
vilka olika typer av leksaker som kan användas för att 
uttrycka olika känslor. Det är i sin tur dessa typer av 
leksaker man sedan bör titta närmare på för att loka-
lisera ett intressant utvecklingsområde.
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Bild 4: Struktur över leksaksutbudet på marknaden.
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Bild 5: Struktur över hur vi uttrycker känslor.
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Komikapp
Komikapp är ett företag som utvecklar och säljer 
hjälpmedel, tjänster och sinnesstimulerande produk-
ter för människor med funktionshinder och speciella 
behov. Genom kunskap, ansvar och respekt utvecklar 
man tjänster och produkter som höjer livskvaliteten 
och delaktigheten för dessa människor.2 Sortimentet 
hos Komikapp är varierat, det finns rena hjälpmedel 
såsom larm, klocka/timer, sakletare, bladvändare och 
lättanvända telefoner. I sortimentet finns också något 
som kallas ”komikapp rum” som ska fungera som sin-
nesstimulerande och här ingår produkter som uv-ljus, 
fiberoptik, spegelbollar, bollhav, madrasser, musik-
upplevelser samt lite möbler.
Sedan finns det en hel del leksaker också som ofta är av 
lärande karaktär eller hjälper till att träna de olika sin-
nena. Här hittar man vibrationsbollar, mjukdjur, dock-
or, pussel, böcker, känsellådor, spel och mycket mer. Ett 
exempel är Paletto som är en bräda med knappar på 
som fungerar som ett hjälpmedel för kommunikation, 
lärande och utveckling. Med Paletto kan man bl.a. öva 
aktivt lyssnande, minne, begrepp- och ordförståelse, 
men också spela in egna ord och melodier.
        
Varsam
Varsam är ett företag som också säljer hjälpmedel, 
träningsredskap och leksaker för människor med 
andra behov och funktionshinder.
På Varsam har man delat in sortimentet i följande 
kategorier: avslappning, balansboll - träning, fritid-
saktiviteter, hjälpmedel, jonglering och lek/idrott & 
skola.3 Under avslappning hittar man t.ex. hängmattor, 
lavalampor, lugnande CD-skivor och massagebollar. 
Fritidsaktiviteter är viktiga och här finns bl.a. bowling, 
dart och curlingpaket, utomhusspel och stavgång-
stavar. När det gäller hjälpmedel finns det här ett stort 
sortiment med allt från halkmattor och bandage till 
lättare bollar, pussel och synhjälpmedel.
Under lek/idrott & skola finns det mesta man kan 
tänka sig används under idrottslektionerna, på ras-
terna eller i klassrummet. T.ex. tennisracket, ärtpåsar, 
böcker, dockor, färger och penslar, gymnastiksaker och 
skriv- och lässtöd.
 

Bild 6: Produkter ur Komikapps sortiment. Överst: Mjuk nallebjörn. Nedre 
till vänster: Paletto bas och väggkonsoll. Nedre till höger: Produkter från ett 
upplevelserum.

Bild 7: Produkter ur Varsams sortiment. Överst: Ärtpåsar. Nedre till vänster: 
Tennisbollar i olika färg. Nedre till höger: Ringar.

1. Almqvist (1991). 2. Komikapp (2011). 3. Varsam (2011). 
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2.7 Olika leksaker för barn i olika ål-
drar

I detta avsnitt ges en kort överblick över hur olika barn 
i olika åldrar leker och med vad de kan tänkas leka 
med för slags leksaker.
Det gäller att hitta passande leksaker till barnet, lagom 
avancerade och lite utmanande. Är en leksak för 
simpel kan barnet lätt tappa intresset och samma gäller 
ifall den är för svår. När de gäller de yngsta barnen får 
man gå på sin kännedom om barnet när man handlar 
leksaker till det eftersom han/hon kanske inte har den 
nivå av talet än.
På leksaksförpackningar står det ofta en rekommenda-
tion t.ex. ”lämplig från tre år och uppåt”. Vad betyder 
egentligen detta? Att barn som är två år och 360 dagar 
inte kan leka med denna leksak? Så klart är inte fallet 
så, detta är som sagt endast en rekommendation.  Det 
gäller att se till barnets utvecklingsnivå och anpassa 
leksakerna därefter. Självklart kan man inte hänga med 
i alla svängar, eftersom intressen och populära leksaker 
kommer och går snabbt men överlag bör man kunna se 
vilken nivå barnet ligger på.1

0-1	år
När barnet är som allra minst tränas sinnena och bar-
net upptäcker sin kropp. Titta-lyssna-känna är en stor 
del av en babys vakna tid. Kroppslekar med mammas 
fingrar eller låta de egna fingrarna vandra runt på an-
dra och sig själv kan vara bland det roligaste som finns.
De klassiska leksakerna för de yngsta är mobilanor-
dningar, skallror och mjuka djur. Leksaker som ger 
ifrån sig ljud verkar som en bra stimulans för hörseln 
och upptäckarlusten. När barnet är runt ett år börjar 
de tycka att det är kul med skjuta-på leksaker då de 
lär sig att gå. Dragleksaker är också populära ting som 
lätt följer efter var man än styr stegen. Dockor, pennor 
samt utelekens hink och spade är också leksaker som  
de små barnen gärna fördriver tiden med.1

2-3	år
Barn i denna ålder gillar att skutta omkring. Klät-
terredskap, skottkärror, bilar, trehjulingar är utomor-
dentligt roliga att leka med. Gärna vill de göra själv, 
sparka och kasta boll eller experimentera med olika 
material tycks aldrig sluta vara roligt. Eftersom barn i 
denna ålder utvecklar sitt språk mycket tycker många 
barn om att lyssna på sagor och titta på bilder medan 
den vuxne berättar. Behovet av att få leka tillsam-
mans ökar i denna ålder samt förmågan att fantisera. 
I treåringens rollekar handlar mycket om att laga 
mat, tvätta, handla i affären, köra med bilen och sköta 
dockbarnen.1

4-6	år
Här är det spring i benen på hög nivå. Att sitta still 
gör man i kortare stunder innan det är dags för nästa 
lek. Rollekarna blir spontanare och mer invecklade 
och barnen testar sin mentala och fysiska styrka i de 
dagliga lekarna. Nyfikenhet till naturen och världen 
omkring bubblar upp hos barnen och frågan ”varför 
då?” ställs många gånger per dag. Att lägga lite svårare 
pussel eller spela spel är också mycket kul, men bara 
man vinner.
Vid 5 års ålder tar sig barnen an det mesta och det 
man inte kan än övas det på om och om igen. ”Titta 
på mig” och ”Titta vad jag kan” utbrister barnen på 
rad i jakt på den bekräftelse som är så viktig i denna 
ålder. Teckningarna som förut mestadels bestod av 
knappt synbara figurer blir nu till fina teckningar utan 
kludd. Suddgummi används flitigt för att tavlan eller 
teckningen ska bli riktigt bra. I rolleken utvecklas små 
teaterpjäser och man leker ytterst seriöst och leken 
blir mer och mer realistisk. Böcker och bilder på hur 
världen ser ut på riktigt och fakta om olika saker kan 
få barn i denna ålder att sitta tysta av förundran under 
långa stunder. Den första cykeln gör intåg i barnets liv 
och blir ett bra sätt att möta upp det starka rörelsebe-
hov barnet i denna ålder har. Flickor leker fortfarande 
gärna med dockor, för dockor är tjejleksaker,  och gos-
edjuren kan agera mamma, pappa och barn på sängen 
där dom bor.1

Bild 8: barn som leker.

1. Almqvist (1991).
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2.8 Studiebesök

Förskolan	Staffansgården,	avdelningen	solrosen
En förmiddag spenderades på förskolan Staffans-
gården, på avdelningen Solrosen där barn mellan 3-6 
år går. Staffansgården är en vanlig förskola med flera 
avdelningar, 1-3 år och 3-6 år är indelningarna. På 
Solrosen arbetar man mycket med så kallad fri lek, 
inlärning genom lek och experimenterande lek. Fri lek 
innebär att barnen själva får välja hur och vad dom ska 
leka. 
På Solrosen har man ett stort samlingsrum med stolar 
och bord, ett stort lekrum med stor öppen yta och 
leksaker längs väggarna. Det finns också ett ”skapa, 
måla och snickra” rum, ett avslappningsrum/mysrum 
med madrasser och kuddar och mysig belysning, ett 
experimentrum där man kan experimentera med bl.a 
vatten och ett rum som får användas till det som faller 
barnen in. I det stora lekrummet och i samlingsrum-
met var alla leksaker och grejer sorterade i lådor, med 
bilder på varje låda över vad som fanns i. 
Förskolelärarna berättade också att man var noga med 
att barnen skulle lära sig att plocka undan efter sig,  
så att de alltid hittar samma saker på samma ställen. 
Exempel på leksaker som fanns i stora lekrummet är: 
kaplastavar, miniatyrdjur, lego (sorterat efter färg), 
duplo, brio-tåg med tågräls och bilar. I samlingsrum-
met hade man bl.a böcker, alfabetet med tillhörande 
bilder, bilder på färger och vad de heter på olika språk 
samt en kalender med vilka barn som fyller år vilka 
månader. Här hade man också lite pysselsaker såsom 
pärlor, pärlplattor, papper och pennor, kulor m.m. I 
”skapa, måla och snickra” rummet fanns det hammare, 
såg, spik, borr, målarfärg, penslar, kartong och olika 
material. 
Lek genom inlärning är något man tränar på under de 
samlingar man har under dagen. När det var dags för 
fruktstund fick alla barnen innan de åt frukt samlas 
och sedan delade fröken ut olika ställen att sitta på. Så 
fick barnen tänka till, en del mer och en del mindre, 
var fröken menade att man skulle sitta någonstans. 
Den här dagen var det på/under eller bredvid ett stort 
bord. Många förtjusta utrop och fniss blev det över den 
tokiga fröken som tyckte att flera barn skulle sitta på 
bordet. Barnen fick sedan frågan av fröken var de satt 
nånstans och så fick de svara ”Jag sitter på/under eller 
bredvid bordet”. Därefter samlades alla i en ring och 
frukten delades ut.

Egna	reflektioner
Det märktes stor skillnad på hur de mindre barnen 
lekte gentemot de äldre. De mindre tenderade att leka 
mer för sig själv, även om man kanske satt tillsam-
mans bredvid flera så inkluderade leken oftast bara 
det barnet. Medan de lite äldre barnen lekte mer aktivt 
tillsammans, sprang runt mera och lekte i grupp.

Bild 9: Snickarrummet.

Bild 10: Sortering av leksaker i lådor.

Bild 11: Bilder med ord och teckenspråkförklaring till.

Bild 12: Lego sorterat i lådor efter färg.
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Ulvsätersskolan,	träningsskolan
På träningsskolan som håller till i Ulvsätersskolan går 
barn med olika funktionshinder i olika åldrar. Man 
över mycket på vardagliga rutiner och med färger, 
pussel och bilder. Bilderna spelar en stor roll då de ty-
dliggör vad som menas så att barnen lättare ska förstå, 
genom att se sambandet mellan ordet och bilden samt 
lättare komma ihåg. Den mentala åldern på barnen 
motsvarar inte deras kroppsliga ålder. För de flesta 
barnen är den mentala åldern betydligt lägre än deras 
egentliga ålder. Man arbetar mycket med tydlighet, 
fasta rutiner och tydliga regler. Någonting man också 
övade mycket på var ”min tur-din tur” och ”vem vill 
vad”. Barnen kommunicerar med enkla ord, kortare 
meningar och använder också teckenspråk för att göra 
sig förstådda och förstå varandra. I den klassen som 
besöktes hade varje elev (klassen bestod av 5 elever) 
varsin bänk och en bokhylla med saker att jobba med. 
På varje plats fanns också ett schema över dagens ak-
tiviteter. I klassrummet har man ett litet lekrum i ena 
hörnet, som man kan stänga in sig i så att det blir tyst 
och lugnt om man vill. Där inne har man bl.a. böcker, 
pussel, klossar, dockor, en soffa och en sacosäck. Det 
fanns också ett riktigt kök längs ena väggen i klass-
rummet med ugn, spis, kyl, skafferi och diskbänk, som 
klassen använder då de ibland bakar eller lagar mat.

Egna	reflektioner
Det märktes stor skillnad på hur barnen leker gen-
temot hur barn utan handikapp leker. Dessa barn 
leker oftast själva under rasterna, likt yngre barn utan 
funktionshinder och lärarna får aktivt uppmana till 
samspel med de andra barnen.
De till synes lätta uppgifter och utmaningar lärarna 
ger barnen räcker för att barnen ska få sig en funderare 
innan de kan svara. Kommunikationen spelar stor roll 
i barnens vardag och är otroligt viktigt för att de ska 
kunna förstå varandra och tala om vad de vill/tycker. 
Detta gäller speciellt de barn som har problem med 
talet och inte kan uttrycka sig så väl verbalt.

Bild 13: Dagens schems i bilder samt lite spel.

Bild 14: Schema över vilka lärare som jobbar och vilka barn som är närvarande 
samt hur de mår idag.

Bild 15: Veckoschema med olikfärgade dagar och dagens schema i bild- och 
textform.
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Barn	och	Ungdomspsykiatrin	(BUP)	1/4	Gula	Villan
Ett besök hos Barn och Ungdomspsykiatrin, Gula 
Villan, i Gävle gjordes. Där intervjuades Marjaana 
Daniels och Agneta Eriksson.  Båda har mångårig 
erfarenhet inom området. Marjaana arbetar med 
lekarbetspedagogik och med barn på mottagningen 
och Agneta arbetar med familjen och då främst föräl-
drarna. 
På Marjaanas kontor finns till synes en hel del leksa-
ker, en soffa, bord och stolar. Bakom några stängda 
luckor finns mer leksaker och i soffbordet hittar man 
en massor av spel som används flitigt.
Marjaana berättar hur hon brukar arbeta när hon träf-
far barnet/barnen. Först brukar hon prata med föräl-
drarna för att få en beskrivning av barnet. Hon arbetar 
sällan direkt med själva problemet utan använder de 
olika svårigheter barnet har och arbetar kring dessa. 
När man är hos Marjaana finns två regler; man får 
inte ha sönder något och man får inte göra någon illa. 
Regler som också gäller överallt i samhället. När barnet 
kommer till Marjaana första gången brukar hon börja 
med att visa runt i rummet och berätta vad som finns 
att göra och sedan fråga vad barnet vill börja göra. 
Det finns en hel del att välja på; spel, böcker, dockor, 
gosedjur, pysselmaterial, kaplastavar, cykel, sandlåda 
med tilbehör, läkarväska, husgeråd, dockhus med 
tillbehör, miniatyrdjur, bilar och lego. Genom leken 
gestaltar barnen de olika problem och svårigheter de 
ställs inför och då finns Marjaana där för att vara stöd 
och ställa frågor kring leken. På så sätt kan barnet lät-
tare beskriva varför dockan är arg, fast det egentligen 
kanske är mamma som är arg.
Marjaana tror att anledningen till att det inte finns 
ledsna leksaker är för att den allmänna uppfattningen 
är att man inte ska vara ledsen och tror heller inte att 
barnen skulle välja en ledsen leksak. Detta eftersom 
barnen själva vill ladda en leksak med sådana värder-
ingar, känslor, och om leksaken är ledsen från början 
hamnar den för nära en själv  och kan bli ett för starkt 
intryck. Däremot säger hon att anledningen till att hon 
tror att barn inte skulle välja en ledsen leksak kan vara 
för att det inte finns några ledsna leksaker att välja på. 
Men ur behandlingssynpunkt har hon svårt att se det 
nödvändigt med en ledsen leksak. Hon betonar också 
att hon tycker att det är synd att så mycket av alla 
leksaker på marknaden idag är färdiga ting. De lämnar 
lite utrymme för den egna fantasin, en möjlighet vi tar 
ifrån barnen med alla dessa färdiga koncept. De enkla 
leksakerna som användes förr i tiden fungerar minst 
lika bra och används av barnen på precis samma sätt 
fortfarande. Det är lätt att glömma att barnens fantasi 
inte har några gränser!

Egna	reflektioner
Det är en lugn och trevlig atmosfär välkomnas man in 
i hos Marjaana. Marjaana tror inte att en ledsen leksak 
behövs och anledningen till att de inte finns några så-
dana leksaker är för att den allmänna uppfattningen är 
att man inte ska vara ledsen. Det är precis en sådan del 
som jag vill peka på med detta arbete. Att det är just 
så att man inte riktigt får eller ska vara ledsen, enligt 
samhället. Jag tror att om man skulle tillåta människor 
detta så skulle samhället se annorlunda ut. I och med 
en sådan förändring skulle också andra behov uppstå, 
t.ex. behovet av en ledsen leksak att beskriva och syn-
liggöra sina egna och andras känslor med.
Marjaana säger också att barnen gärna vill ladda lek-
saken med egna värderingar och känslor. Jag tror inte 
att en leksak, med t.ex. ett ledset uttryck, hindrar barn 
från att lägga egna värderingar. Barn kommer alltid 
göra leksaken till vad de vill att den ska vara. Jag tror 
också att ett alternativt utseende, i detta fall en ledsen 
leksak, kan öppna för diskussion och kanske väcka 
andra tankar hos barn som annars inte tas upp.
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2.9 Enkätundersökning

För att kunna få en tydlig överblick och kunna 
definiera olika uttryck gjordes en enkätundersökning. 
Ett val gjordes att koncentrera undersökningen till 
frågor kring tre känslor, ledsen, arg och glad. Detta 
eftersom dess känslor representerar stora delar av vår 
vardag. 

Följande	frågor	ställdes: 
- Vad är en ledsen färg eller form? 
- Vad är ett ledset ljud? 
- Vad blir man ledsen av? 
- Vad behöver man när man är ledsen? 
- Vad är en arg färg eller form? 
- Vad är ett argt ljud? 
- Vad blir man arg av? 
- Vad behöver man när man är arg? 
- Vad är en glad färg eller form? 
- Vad är ett glatt ljud? 
- Vad blir man glad av?

Ca.140 svar togs emot och sammanställdes i olika 
tabeller och diagram. Svaren var till stor del förvånade 
då de visade väldigt tydliga svar och ett tydligt resultat.
Denna enkät skickades ut till vänner på Facebook och 
de som svarat har varit i åldrarna 15-50.
Genom dessa resultat och tabeller kan man tydligt se 
vad som uppfattas som ledset, argt eller glatt. Ta-
bellerna på dessa sidor är endast förenklingar och hela 
tabellerna finns att se i bilagorna 3-8. 

Tabell 5: Sammanställning av vad som är en arg färg.

Tabell 8: Sammanställning av vad som är en ledsen form.

Tabell 4: Sammanställning av vad som är en glad färg?

Tabell 3: Sammanställning av vad som är en ledsen färg.
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1. Nationalencyklopedin (2011).

Tabell 6: Sammanställning av vad man behöver när man är arg.

Tabell 7: Sammanställning av vad man behöver när man är ledsen.

Tabell 9: Sammanställning av vad som är en glad form.

Tabell 10: Sammanställning av vad som är en arg form.
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2.10 Sammanfattning undersökningsfas

I början av detta arbete fanns uppfattningen att det var 
viktigt att leksaken hade ett ansikte för att den skulle 
kunna kommunicera känslor. Eftersom det är just 
ansiktet som är den del av kroppen som vi förknippar 
kanske mest med vårt känsloliv. Efter undersöknings-
fasen i detta arbete och all kunskap som inhämtats 
kunde det konstateras att detta antagande var helt fel. 
För att en leksak ska kunna kommunicera känslor 
behöver den inte alls ha ett ansikte. En känsla kan man 
uttrycka på många olika sätt. Undersökningsfasen har 
tydliggjort hur vi tolkar olika färger, former och ljud 
samt vad som påverkar oss att blir ledsna, arga och 
glada och vad vi tycker oss behöva i dessa situationer.
En leksak är något som används främst av barn vid 
lek. Därmed inte sagt att det måste vara något som är 
tillverkat för att lekas med. Barn förvandlar det mesta 
till leksaker under sina lekar. Vi vuxna vill gärna att 
det ska finnas en tanke bakom, att barnen samtidigt 
som de leker kan lära sig något utav leksaken.
Leken är otroligt viktig för ett barn. Det är när barnen 
leker som de bearbetar verkligheten och utvecklas som 
personer. Genom att lära sig själv genom leken stärks 
självförtroendet och självkänslan hos barnet samt att 
den sociala förmågan och kommunikationsmöjlighet-
erna utvecklas. 

Dagens utbud av leksaker på marknaden är näst intill 
oändligt. Årligen säljs leksaker för ca. 3 miljarder 
kronor, enbart i Sverige. Barn i olika åldrar leker på lite 
olika sätt och med lite olika leksaker. Men det viktiga 
är att komma ihåg att hitta leksaker passande för just 
det barnets utveckling. Lagom avancerade och lite 
utmanande för att uppmuntra den upptäckarlust som 
barn besitter.

Design för alla är ett koncept där man istället för att 
formge och planera för en särskild grupp av individer, 
formger med tanke på så många som möjligt för att 
lösningen ska fungera för för alla människor.
I Sverige har ca. 225 000 barn och ungdomar en 
långvarig sjukdom eller något lindrigt till svårt funk-
tionshinder. En funktionsnedsättning innebär en be-
gränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga 
att utföra önskad aktivitet. Detta kan var medfött eller 
ha uppkommit genom sjukdom eller olycka.1
Hos barn med psykiska handikapp och olika funk-
tionshinder krävs extra tydlighet, upprepningar och 
tydlig struktur för att komma upp i den nivå som är 
önskvärd och för att barnet ska få bättre förståelse för 
sin omvärld. Barn med psykiska handikapp har ofta 
inte alls det förråd av spontan- och fantasilek som barn 
utan sådana handikapp har. Därför innebär lek för 
barn med dessa handikapp oftast lek av tränande kara-

ktär, för att öka förståelsen till omvärlden och lära sig 
leka. Syftet är med lekträningen är att stimulera, väcka 
och förbättra barnets olika förmågor.

Idag finns ett stort utbud av leksaker på marknaden 
såsom ”pedagogiska”, lärande och underhållande. Ett 
utbud som inte är lika stort är sortimentet av hjälpme-
del av mer lekfull karaktär. Ett hjälpmedel ska fungera 
som en hjälpande hand i det vardagliga livet.
En leksak eller hjälpmedel som är tänkt att fungera så 
att barnet lär sig genom lek bör inte ha alltför tydlig 
koppling till hjälpmedel eller lärande då de tenderar att 
bli tråkiga och ointressanta. Vilket resulterar att barnet 
tappar intresset och inte upplever den lust till lek som 
annars finns där. Genom detta försvinner hela poän-
gen med hjälpmedlet eller den lärande leksaken.
 
Förmågan att kunna kommunicera är en viktig 
förutsättning för fysisk, psykisk, social och kulturell 
utveckling. För att kunna kommunicera krävs ett språk 
eller en slags kod, där önskvärd information kan över-
föras och uttryckas samt ett fysiskt medium varigenom 
informationen överförs. Personer med handikapp kan 
behöva extra stöd inom kommunikation och man 
kan behöva använda alternativ kommunikation t.ex 
bildbaserad sådan.

Genom studiebesöken på de tre platserna gavs en 
större förståelse och mer kunskap kring barn och lek 
men också hur barn fungerar i sociala situationer och 
under koncentrerade situationer. Det blev också tydligt 
hur stor skillnad det är från barn till barn och hur 
barn med handikapp reagerar och tänker. Lärarna har 
stor del i barnens vardag, vare sig de handlar om en 
specialklass eller en vanlig förskoleklass. Det är viktigt 
att komma ihåg hur mycket lärarna kan påverka barnet 
i dess utveckling och att lärarna inte alltid har denna 
insikt, över hur mycket de faktiskt påverkar barnen. 
På de olika ställena som besöktes var det ingen större 
skillnad på vilken typ av leksaker som användes under 
dagarna. Det kan alltså konstateras att alla barn leker 
med i stort sett samma leksaker, oavsett handikapp 
eller ej.

Enkätundersökningen visade ett förvånansvärt tydligt 
resultat. Undersökningen visade att människor har 
ganska lika uppfattning över vad som är en ledsen, 
glad och arg färg samt form. Kring frågorna vad man 
behöver när man är arg eller ledsen var svaren mer 
varierade men man kunde fortfarande urskilja åter-
kommande och liknande svar. Genom att dessa svar 
varit så tydliga kommer fortsatt arbete delvis kunna 
grundas på och hämta information från denna under-
sökning.
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3. Genomförande
För att lättare få en överblick över de funktioner en lek-
sak besitter har en funktionsanalys gjorts. Observera 
att denna endast är för leksaker i allmänhet och ingen 
specifik grupp leksaker. 
I tabell 11 kan man se att följande huvudfunktioner 
valts: ”motivera lek” och ”uppmuntra nyfikenhet”. 
Detta eftersom dessa egenskaper får en leksak att bli 
intressant för barnet. Självklart spelar de andra funk-
tionerna också stor roll, men inte i första hand. 

Under denna del har olika koncept och idéer diskuter-
ats, grundade på undersökningar och insamlad data. 
Innan enkätundersökningen gjordes valet att koncen-
trera det fortsatta arbetet kring tre känslor, ledsen, arg 
och glad. Hur kan man synliggöra hur man känner 
och genom detta hjälpa till att kommunicera hur man 
mår (för att ev. underlätta verbal kommunikation)? 
I början kretsade mycket kring musik, just eftersom 
man genom musik får möjligheten att uttrycka sig 
väldigt fritt, någon form av docka eller spel. Idéer 
kring att implementera ljud i dockor, figurer och spel 
där man formade uttryck för olika känslor fanns. 
Efter studiebesöket hos BUP och enkätundersöknin-
gen tog idéarbetet en annan riktning. Barnens egen 
fantasiförmåga är otroligt viktig samt att göra rum för 
barnets egna tolkningar. Genom enkätundersökningen 
skapades också en djupare förståelse för hur bl.a. form, 
ljud och färg tolkades. En kort studie på hur fiktiva 
figurer från olika sagor uttrycker sig i olika känslo-
tillstånd samt vad som gör att man tycker att något är 
gulligt och sött har gjorts. Som exempel kan man ta 
upp småbarn och djurbäbisar, något nästan alla män-
niskor anser vara väldigt gulligt och sött. 

Små, fluffiga och mjuka saker med runda former är 
andra poplulära attribut på saker som anses vara söta.
En tanke/idé som funnits med från början är att ta 
fram flera leksaker med olika uttryck och efter enkäten  
som koncentrerades kring tre känslor sattes målet att 
skapa en glad, en ledsen och en arg leksak.

Tabell 11: Funktionsanalys leksak. HF= Huvudfunktion. 
NF= Nödvändigfunktion. ÖF= Önskvärdfunkiton.

Funktionsanalys leksak 
  
Motivera   Lek    HF
Uppmuntra  Nyfikenhet  HF
Uppfylla   Säkerhetskrav NF
Kommunicera Känslor   NF
Uttrycka   Kreativitet  NF
Uppmuntra  Lärande   NF
Tåla    Stötar, slag  NF
Visa    Användningssätt NF 
Inspirera   Aktivitet   ÖF
Uppmuntra  Utveckling  ÖF
Underlätta  Användning  ÖF
Undersöka  Möjligheter  ÖF
Motverka  Personskada  ÖF
Möjliggöra  Flexibilitet  ÖF
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3.1 Skissfas 

Under skissfasen har det arbetats med allt ifrån snabba 
skisser, enkla pappersmodeller till ordentligare skisser 
och modeller i blåskum och lera.

Skissfas	1
I skissfas 1 skissades det på musikleksaker, olika slags 
pussel samt fantasifigurer och dockliknande leksaker. 
Se bilder till höger.

Urval	1
Musikleksakerna har som fördel att man skulle kunna 
skapa mycket olika uttryck och en stor variation av 
melodier eller liknande. Som i sin tur skulle kunna 
betyda att man inte skulle tröttna på leksaken då man 
hela tiden kan skapa nytt.
Pusslen är tänkta att fungera såsom att det finns en 
grundform som man sedan sätter fast bitarna på och 
att man genom de olika bitarna ska kunna skapa olika 
ansikten och olika kombinationer av uttryck.
Docka/figur har antingen ett fantasiutseende eller en 
föreställande form. Denna uttrycker med kroppsspråk 
och ansiktsuttryck olika känslor. Det har också funnits 
tankar kring att bygga in t.ex. ljud, värme, ”hjärtslag” 
eller andetag i dessa eftersom många personer i enkä-
tundersökningen uttryckt att närhet och en vän var 
något viktigt att ha till hands när man kände sig arg 
eller ledsen.
Med undersökningsfasen som grund gjordes valet att 
gå vidare med figurerna med fantasikaraktär. Detta 
på grund av att många i enkäten svarade att det man 
behövde när man var arg och ledsen var bl.a. en vän 
och en kram. En vän kan se ut på alla sätt och vis samt 
att en docka av mer föreställande karaktär redan finns 
i nästintill obegränsad upplaga på leksaksmarknaden. 
I undersökningsfasen konstaterades det att barn har en 
otrolig fantasi och en förmåga att själva förvandla och 
ladda föremål med känslor och uttryck. En leksak med 
fantasikaraktär möjliggör för barnen att fantisera fritt 
kring vad det föreställer, hur den mår och varför den 
känner sig på ett visst sätt.

Bild 16: Skisser på pusselkoncept

Bild 17: Skisser på musikkonceppt.

Bild 18: Skisser på docka och fantasifigurkoncept.
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Skissfas	2
I denna skissfas koncentrerades skissandet kring de tre 
känslorna ledsen, arg och glad. Formerna som figurer-
na har är hämtade från svaren i enkätundersökningen 
och frågorna kring hur ledsna, glada och arga former 
ser ut. Skisserna har även färgsatts efter resultaten 
i enkätundersökningnen (grå, gul och röd). Dessa 
färger är inget som är slutgiltigt utan är endast till för 
att få en bättre uppfattning över hur de olika färgerna 
påverkar figurerna i sin form. Huruvida de förstärker 
uttrycket eller försvagar samt hur det samspelar med 
de olika formerna. I kommande skisser har svaren i 
enkätundersökningen angående vilka olika typer av 
former som representerar de olika känslorna tagits till 
vara på.

Urval	2
En tanke som florerat i slutet av denna skissfas är 
tanken kring att figurerna ska tillverkas och säljas i 
en grupp om tre, d.v.s en ledsen, en arg och en glad. I 
tidigare undersökningsfas har det också framkommit 
att en motpol till det ledsna eller negativa är nödvän-
digt för att barn ska kunna ta till sig leksaken och vilja 
leka med den. Samt att möjligheten att kunna välja är 
viktig för att man inte ska känna sig tvingad att vara på 
ett visst sett. Figurerna bör då ha ett gemensamt form-
språk för att man lätt ska förstå att de hör ihop.
Med ovanstående tankar som grund har valet gjorts 
att ta fram en grundform som ska vara likadan i alla 
tre figurer och sedan “laddade” med de olika uttrycken 
genom detaljer såsom ögon, mun, öron, näsa, nacke/
hals, armar, ben, fötter, svans och liknande. De svarta 
pilarna visar de olika figurer som valts att arbete vi-
dare med, val grundande på ovanstående resonemang.

Skissfas	3
Skissandet gick vidare till att fokusera på en grund-
form så att den ledsna, arga och glada blir som en 
liten “familj”. I denna fas har det också tittats närmare 
på hur olika delar (ögon, öron, armar, ben osv.) kan 
förändras för att ge helt olika uttryck. Bild 24 visar en 
samling skisser på en kort studie över ögonuttryck. 
Informationen har hämtats från internet och googles 
bildsökningsfunktion. Resultat från tidigare under-
sökning kring vad vi människor anser var sött och 
gulligt har tagits med i denna skissfas för att se ifall 
några sådana faktorer kan appliceras på dessa leksaker. 
Detta för att alla tre leksaker bör vara tilltalande för att 
barn ska vilja leka med dom.

Urval3
De olika formerna har till stor del hämtats från de 
former som fanns representerade bland de tre känslor 
som enkäten utgick ifrån. En rund form fanns repre-
senterad hos alla de tre känslorna.

Bild 19: Skissfas 2, skisser på ledsna fantasifigurer.

Bild 20: Skissfas 2, skisser på arga fantasifigurer.

Bild 21: Skissfas 2, skisser på glada fantasifigurer.

BIld 23: Skissfas 3, skisser över de olika “ familjerna”.

Bild 24: Skisser på olika ögon.
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En rund form är också något som tilltalar oss männis-
kor och eftersom alla tre leksaker ska vara tilltalande, 
är detta viktigt för det fortsatta arbetet. Något som 
också varit viktigt genom detta arbete är att leksaken 
ska vara könlös. Detta för att inte koppla ihop en 
specifik känsla med ett visst kön. Med denna grund 
har valet gjorts att gå vidare med två olika figur-
familjer. Dessa är markerade med svarta pilar i bild 23.

Skissfas	4
I denna fas har det arbetats mer med enklare skissmo-
deller än med skisser. Detta eftersom en så pass rund 
form är svår att skissa fram och få bra på papper. Det 
är också svårt att tänka sig hur det kommer att se ut i 
3D med alla former och möten. På bild 25 och 26 syns 
foton från blåskumsmodellerna.

Urval	4
Lite mer exakta mått har tagits fram under denna fas. 
Laboreringar kring form, ögon, öron, armar och ben 
har gjorts för att få fram ett så tydligt uttryck som 
möjligt för de tre olika känslorna.
Den form som valts att gå vidare med hädanefter är 
den runda, barbapappa-liknande formen (bild 26). 
Detta eftersom denna form lämnar mycket åt fantasin 
kring vad det är för något. Det första konceptet valdes 
bort just därför, den är för föreställande och liknar 
alltför mycket ett djur, t.ex en hund. Valet har tidigare 
i arbetet gjorts att leksaken ska vara av icke-förestäl-
lande form och därför blir detta koncept inte aktuellt.

Skissfas	5
Modeller i lera har gjorts för att ytterligare kunna 
formbestämma och finjustera detaljer. Formbestäm-
ning kring ögon, öron, armar och ben har också gjorts 
för att skapa ett slutgiltigt uttryck. Olika färgsättningar 
har prövats i Photoshop för att få en klarare bild av hur 
färgerna påverkar de olika figurernas uttryck.

Urval	5
I laboreringar kring form på kroppen gjordes valet att 
skapa en något rundare form än de tidigare blåskums-
modellerna. Detta för att kroppen ska få en mer har-
monisk rund form och vara mer jämnt rundad åt alla 
håll. Ögonen kommer vara enkla och streckliknande 
i sin form. Detta eftersom valet att göra ett så enkelt 
ansikte som möjligt har gjorts, mycket på grund av att 
inte ladda leksaken med alltför starka värden.
Munnen får inte den krökning som finns på lermod-
ellerna, utan får istället ett rakt spår med vinkel, in i 
kroppen. Detta eftersom ett mun med rundning blir  
komplicerad att göra i en industriell tillverkningspro-
cess.
Öronen har samma grundform men är olika vin-
klade på de olika figurerna beroende på känsla, för att 

förstärka uttrycket.
Istället för att göra händer med fingrar har valet gjorts 
att göra en hand i form av en cirkel, som sedan sitter 
på en långsmal arm.  Detta för att en magnet ska sys 
fast i händerna på varje figur och fingrar skulle då göra 
att magneten inte får plats i handflatan. Alternativet 
skulle vara att göra hela handen större, vilket gör att 
fingrarna blir oproportionerligt långa och kommer 
släpa alltför mycket i marken.
Figurerna kommer alla få “huvudet” färgsatt i de 

Bild 25: Foto på blåskumsmodeller, koncept 1.

Bild 26: Foto på blåskumsmodeller, koncept 2.

Bild 27: Foto på lermodeller.
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färger som framkom hade starkast koppling med 
respektive känsla i enkäten. Valet att just huvudet ska 
bli den färgade delen på kroppen var inte från början 
självklart. Tanken fanns att varje figur skulle ha olika 
delar färgade. Efter en tids laborerande i Photoshop 
uppkom en tanke. Hur man känner sig, alltså hur man 
mår, är trots allt en sinnesstämning. Dvs. det sitter i 
huvudet. Därmed blev valet att det var huvudena som 
skulle färgsättas självklart. I frågan om vad som är 
en arg färg fick både röd och svart lika många röster. 
Valet har gjorts att färgsätta den argas huvud i rött eft-
ersom det röda tydligare symboliserar en argt humör.

3.2 Materialval 

Viljan och tanken från arbetets början har varit att 
göra leksakerna helt i trä, så mycket som går. Med 
bakgrund från denna utbildning har bedömningen 
gjorts att dessa leksaker passar bäst i materialet trä. 
Detta eftersom trä ger en robust, stabil och hållbar 
känsla vilket är något man vill att leksakerna ska 
utstråla. Eftersom denna leksak är tänkt att lekas med, 
alltså inte en ”fin-leksak” som står i bokhyllan och 
blir dammig, och därigenom kommer utsättas för en 
del yttre åverkan har valet gjorts att dessa leksaker 
ska tillverkas av träslaget bok. Bok är ett väldigt tåligt 
träslag och inom leksaksindustrin görs övervägande 
träleksaker utav just bok. En annan anledning till att 
andra material såsom plast har valts bort är på grund 
av den rådande diskussionen kring de farliga ämnen 
som olika plaster släpper ifrån sig. Detaljerna ska vara 
utav ekologiskt skinn samt att färgen och lacken också 
de kommer vara fria från farliga ämnen. Att alla delar 
ska vara ofarliga är viktigt, med tanke på att man ald-
rig vet vad barn stoppar i munnen.
Färgsättningen ska göras så att träet fortfarande syns 
och är ett tydligt inslag hos leksaken. Detta för att man 
tydligt ska se vilket material leksaken är gjord av och 
känna en trygghet i sitt köp då man vet vad man får.

Bild 28: Photoshoptest på färgsättning.



32

4. Resultat
 
Produktserien Ärlig är en serie med leksaker som ska 
underlätta kommunikationen om hur barnet mår. Det 
är inte alltid lätt att tala om hur man mår, verbalt. Då 
är det kanske lättare att visa med en fysisk sak. I detta 
fall en av leksakerna i serien Ärlig. Genom detta kan 
omgivningen lättare förstå hur barnet mår och kan 
därmed få bättre förståelse för barnets beteende. Lek-
sakerna kan också visa hur andra mår och känner, de 
behöver inte alltid reflektera hur den användande per-
sonen känner sig, utan kan också vara ett sätt för barn 
att kunna synliggöra andras känslor och t.ex problem 
inom familjen. I det långa loppet skulle dessa leksaker 
kunna leda till att barnet mår bättre och blir bättre 
förstått samt att den psykiska ohälsan bland unga 
minskar genom att det blir lättare att kommunicera 
hur man mår. Dessa leksaker skulle kunna fungera 
som ett redskap, genom vilka barnen kan synliggöra 
sina och andras problem och sitt eller andras humör 
eller känsloliv. 

Leksaksserien är döpt till Ärlig eftersom leksakerna 
gör att man kan vara just ärlig med sina känslor gente-
mot sig själv och andra och kan visa hur man mår på 
riktigt.
Leksakerna är till för att lekas med och ska uppmuntra 
den nyfikenhet och påhittighet som naturligt finns hos 
alla barn.
På följande sidor kommer en presentation av X, Y och 
Z från lilla landet lagom. De färger som X, Y och Z är 
färgsatta med kommer från resultatet av enkätunder-
sökningen. X är grå eftersom 43% svarat att grå är en 
ledsen färg. På samma sätt 40% svarade att gul är en 
glad färg och 38% att röd är en arg färg.

Bild 29: Produkterna X, Y och Z i serien Ärlig. X, Y och Z kan inte alltid hålla sams. Men de gör så gott de kan!
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4.1 X

X är en ledsen liten figur. X vill gärna ha en kram och 
behöver en vän som kan trösta honom. När X var liten 
ramlade X ner i en stor hög med damm. Högen var så 
stor att X inte kunde komma upp själv, både Y och Z 
fick hjälpas åt för att dra upp X. Sedan dess är X lite 
grå om huvudet.

Om man känner sig ensam och är lite ledsen kan man 
få sällskap av X. Med X vid sin sida får man känna sig 
lite nere och vara ledsen så länge man känner för det. 
Ibland kanske det är X som behöver tröstas. 
Låt X hjälpa dig att visa världen, familjen, 
kompisarna hur du mår.

Produktfakta
Produktnamn: X
Material: Massiv bok
Färg: Grå/klarlack
Dimension: Höjd 135mm/ Bredd 70 mm/ 
Djup 80 mm

Bild 31: Foto på X snett framifrån.Bild 30: Foto på X från sidan.
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4.2 Y

Y är en väldigt glad figur, som gillar bus och annat kul. 
Y är gul som solen och kan jonglera med fler bollar 
samtidigt än någon annan! Y gillar att leka med sina 
kompisar X och Z. En gång för länge sedan hittade Y 
en stor gryta ute i skogen. I grytan fanns en gul sörja 
som luktade väldigt gott. Y blev så nyfiken att 
Y böjde sig ner i grytan för att titta närmare, 
helt plötsligt tappade Y balansen och plum-
sade i med huvudet. Som tur var X och Z 
alldeles i närheten och kunde snabbt dra upp 
honom. Men den gula sörjan har sedan dess 
vägrat försvinna från Y:s huvud.

När du känner dig glad och skuttig i benen 
kan du ta med Y ut på äventyr. Med Y händer 
det alltid en massa skoj och samtidigt kan du 
visa alla hur kul du har och hur glad du är.

Produktfakta
Produktnamn: Y
Material: Massiv bok
Färg: Gul/klarlack
Dimension: Höjd 135mm/ Bredd 70 mm/ 
Djup 80 mm

Bild 32: Foto på Y, från sidan.
Bild 33: Foto på Y, snett framifrån.
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4.3 Z

Z är arg, ingen vet varför. Z har varit arg så länge som 
Y och X kan komma ihåg, kanske är det därför hans 
huvud blivit alldeles rött? Eller är det för att Z var 
tvungen att borsta tänderna 10 gånger varje dag när Z 
var liten? Z gillar att kasta boll och sparka på tunnor 
som gör roliga ljud.

Ta med dig Z när du känner dig lite arg och olustig. 
Tillsammans kanske ni kan reda ut varför ni är arga 
eller så kanske ni bara vill ha lite sällskap 
i allt det arga. Z kommer aldrig tvinga dig 
göra något du inte vill och tycker att det är 
helt okej att vara arg ett tag, lite när man vill.

Produktfakta
Produktnamn: Z
Material: Massiv bok
Färg: Röd/klarlack
Dimension: Höjd 135mm/ Bredd 70 mm/ 
Djup 80 mm

Bild 34: Foto på Z från sidan. Bild 35: Foto på Z snett framifrån.



36

4.4 Vad tyckte användarna?

Förskolan	Staffansgården,	avdelningen	solrosen

Ett besök på Staffansgårdensförskola har gjorts för att 
samla in åsikter om leksakerna. En grupp om fyra barn 
(två pojkar och två flickor) i åldrarna 5-6 år samlades 
enskilt i ett rum för att ta del av leksakerna. Vid första 
anblick tyckte de alla att dom var fina och roliga. Barn-
en förstod direkt vilka känslor leksakerna anspelade på 
och vid frågan hur dom kunde se detta svarade t.ex. ett 
barn “Det ser man på huvudet, när den är röd förstår 
man att den är arg”. Barnen var också ganska snabba 
med att fråga varför de såg ut som de gjorde och varför 
den ledsna var ledsen och den arga arg. Barnen fick 
sedan klämma och känna på figurerna och leka lite 
med de i den soffa de samlats i. Frågor ställdes sedan 
till barnen varför man blir ledsen och arg, om det finns 
något speciellt man kan göra för att bli glad igen, om 
det är okej att inte alltid vara glad osv. Barnen svarade 
att man blir arg ibland om man inte får som man vill, 
ifall något går sönder eller inte fungerar. Ledsen blir 
man om någon gör illa en eller säger något elakt. Om 
man vill bli glad igen kan man hoppa, dansa, leka eller 
busa. Det brukar man bli glad av tyckte barnen. Frågan 
om leksakerna var killar eller tjejer ställdes också. Både 
flickorna och pojkarna i gruppen ansåg att den glada 
(Y) var en flicka och att den arga (Z) var en pojke. Den 
ledsna (X) kunde vara både en pojke och en flicka. Att 
barnen förknippade den arga med en pojke visste de 
inte riktigt men flickorna svarade att “pojkar är arga, 
fast inte hela tiden”. Liknande svar fick den glada, det 
var en flicka för att “flickor oftast är glada”. Barnen 
trodde inte att de skulle tröttna på leksakerna, “Dom är 
ju roliga” sa ett av barnen. Magneterna i händerna var 
också roliga, så att leksakerna kunde fastna i varandra 
och leka tillsammans.

Ulvsätersskolan,	träningsskolan

Ett återkopplingsbesök gjordes också i samma spe-
cialklass som sist, på Ulvästersskolan. Inför detta 
besök kretsade mycket tankar kring ifall barnen 
verkligen skulle förstå och tolka leksakerna rätt. Den 
vanliga morgonsamlingen genomfördes med alla dess 
moment och sedan var det dags att ta fram leksak-
erna. De plockades fram en och en och barnen fick i 
tur och ordning klämma och känna på dom. Första 
reaktionerna var att detta var något roligt och spän-
nande. Barnen tyckte om de små figurerna och förstod 
också snabbt att den gula (Y) var glad, att den röda (Z) 
var arg och att den gråa (X) var ledsen. En av barnen 
tyckte att man skulle trösta den grå (X), eftersom den 
var ledsen och kramade om den ordentligt. Y lockade 
till många skratt och fniss och alla leksaker skickades 

runt flitigt bland barnen. Magneterna i händerna var 
också spännande och verkade locka till att leka med 
fler leksaker samtidigt eftersom de då kunde sitta 
ihop. Barnen sa att de tyckte att den glada (Y) var lik 
en kanin och att den arga (Z) var lik en katt. Detta kan 
bero på hur öronen är placerade och riktade.
Ylva berättade senare att hon hade trott att den arga 
skulle behövt se argare ut men eftersom barnen inte 
verkade ha några svårigheter att förstå, så tyckte hon 
att det inte behövdes. Hon berättade också att en av 
flickorna som har svårt att tolka känslouttryck och 
ansiktsuttryck inte heller verkade ha någon svårighet 
att förstå vad figurerna uttryckte för känsla.

Bild 36: Leksakerna i “rätt” miljö.

Bild 37: Leksakerna i “rätt” miljö.
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4.5 Analys

Efter båda besöken och en hel del reflekterande kan det 
konstateras att figurerna tydligt visar vilka känslor de 
uttrycker och barnen finner dessa leksaker roliga och 
spännande. Detta är ingen större studie och det kan 
därför inte säkerställas att ovanstående antaganden 
stämmer. För att kunna se ett större samband och få en 
tydligare bild över vad barn tycker om dessa leksaker 
behövs en större undersökning där man pratar med 
betydligt fler barn. Dock är detta en bra början att 
bygga vidare på.
Barnens reaktioner går aldrig att förutspå. För att få ett 
bättre grepp om barns åsikter om leksakerna hade det 
varit en fördel om flera besök gjorts under designfasen 
för att ställa frågor och kanske visa flera enkla mod-
eller att få åsikter på.

Magneterna i leksakernas händer var till barnens 
förtjusning, att kunna koppla ihop leksakerna med 
varandra samt att leksaken kan hålla i sina egna 
händer var roligt. Här kan man tänka sig att utveckla 
leksaken och ha fler magneter så att det finns fler olika 
“hållpunkter”.
Fötterna behöver förstärkas. Detta har varit en tanke 
som funnits med sedan utformningen av dessa bestäm-
des. Jag har varit medveten om att fötterna kommer 
behöva förstärkas vid en eventuell tillverkning och då 
tre av fötterna gick sönder under återkopplingsbesöken 
fick jag min tanke bekräftad. Visserligen lektes det 
ganska hårt med leksakerna under dessa tillfällen, men 
de får inte gå sönder för det. Det skulle vara ytterst 
farligt om små bitar kunde lossna under de att barnet 
leker med dom.

Bild 38: Leksakerna i “rätt” miljö.
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5. Diskussion
Att formge en leksak är en väldigt komplex uppgift. En 
miljon olika aspekter ska räknas in såsom utseende, 
material, funktion, rörelse, smådelar, användning, 
användaren, åldersgrupp. Användaren, som i detta fall 
är barn, är en svår grupp att förutspå vad de ska tycka. 
Bara för att vi vuxna tycker att en leksak är toppen 
betyder det inte att barnet tycker detsamma. Att fånga 
ett barns uppmärksamhet har varit en utmaning i 
detta arbete. Man kan aldrig veta med säkerhet vad ett 
barn tycker om något förrän man frågat honom/henne. 
Genom undersökningsfasen detta arbete resulterat i är 
det i nuläget inte möjligt att dra några klara slutsatser 
kring vad som är  en “bra” eller lärorik leksak. Des-
sutom tror jag inte att det finns ett sådant klart och 
definierat svar någonstans. Olika pedagoger predikar 
olika saker och förespråkar sina favoriter.  Det jag 
kunnat se är att för en leksak ska fungera och vara in-
tressant för barnet bör den vara lite utmanande, väcka 
uppmärksamhet, få det att killa i nyfikenfingrarna och 
ligga på en lagom nivå för det specifika barnet.

Pedagogiska leksaker, är ett begrepp som jag nu i 
efterhand, i likhet med många andra, inte tycker 
existerar. I den meningen att en leksak enbart i sig själv 
inte kan vara pedagogisk. Det är i användandet som 
leksaken kan vara ett hjälpmedel till utveckling. Men 
detta kräver oftast en duktig pedagog till hjälp för att 
stimulera barnet åt ”rätt” håll. Det är viktigt att inte 
glömma att det en människa kan göra, i detta fall en 
pedagog, aldrig kan ersättas av enbart en leksak.
Jag har lärt mig väldigt mycket kring barn och lek och 
leksaker under detta arbete och hur otroligt viktig 
detta är för barn. Att vägra ett barn att leka och få 
utlopp för alla känslor och nyfikenhet kan liknas vid 
att be en vuxen sätta en plastpåse över huvudet. Det 
tar inte så lång tid att fundera ut vad resultatet av detta 
blir. Vi kvävs, på samma sätt som man kväver ett barn 
om man inte tillåter det att leka och få upptäcka alla de 
världar som vill upptäckas.

Under detta arbete har jag tänkt mycket på hur man 
använder hela kroppen för att signalera hur man mår. 
En riktig analys över kroppspråk i förhållande till hur 
man mår hade varit både roligt och lärorikt att ha hun-
nit med och kan säkerligen ge mycket nyttig informa-
tion kring hur man kan arbeta med formgivningen för 
att ytterligare förtydliga vissa känslor. Att utforma en 
leksak som uttrycker känslor kräver att man tittar på 
många olika aspekter och delar. Jag har i detta arbete, 
på grund av den begränsade tiden, endast hunnit på-
bröja en liten del av allt man skulle vilja undersöka för 
att få fram ett så rättvist resultat som möjligt kring hur 
man utformar en leksak som uttrycker känslor.

Genom dessa leksaker hoppas jag kunna hjälpa barn 
att lättare kommunicera och uttrycka hur de mår. Samt 
att öka förståelsen för att man inte alltid behöver vara 
glad. I dagens samhälle finns det inte tid för att må 
annat än bra. Och mår man inte bra ska man fixas som 
en maskin och sen ska allt vara bra. Om man tillåter 
människor att må som de mår och faktiskt lyssna på 
svaret man får när man frågar någon hur de mår, kan-
ske världen skulle se annorlunda ut. 
Talesättet barnen är vår framtid säger rätt mycket 
tycker jag. Det gäller att gräva djupt i detta problem 
och börja tidigt, inta bara skrapa på ytan. Genom att få 
dagens barn att må bättre, kommer de förhoppnings-
vis må bättre, när de växer upp. Fortsätter man så kan 
man på sikt minska den psykiska ohälsan. Lätt som 
en plätt, eller hur! Men någonstans måste man börja 
och att börja med barnen, som om några decennium 
kommer att bära vårat samhälle verkar inte som någon 
dum idé tycker jag!

Syftet var att utveckla en kommunikativ leksak som 
ger barn möjligheter att lättare kunna kommunicera 
kring sina känslor. Jag tror att dessa leksaker kan 
fungera som detta, en hjälp att lättare kunna synlig-
göra sina känslor och kunna uttrycka dessa lättare. 
Dock tror jag att barnen själva kanske inte gör denna 
koppling. En pedagog eller en förälder kan här få 
hjälpa barnet i rätt riktning. Att barnet i denna situ-
ation behöver få lite hjälp ser jag bara som positivt. 
Ett samspel mellan barn och förälder/lärare/pedagog 
är nödvändigt för att barnen ska få den uppmuntran 
och bekräftelse de behöver. Att förälder, lärare eller 
pedagog engagerar sig aktivt i barnets lek gör också 
att relationen sinsemellan kan utvecklas och då kan 
ge barnen den trygghet de behöver för att tala om hur 
de mår. Genom att ha en fysisk sak, i detta fall dessa 
leksaker, att koncentrera sig på istället för att själv bli 
måltavla för utfrågning, tror jag kan bidra till att man 
vågar tala öppnare kring sådant som man kanske inte 
annars skulle våga eller vilja prata om.

Frågan om huruvida det finns ett behov av dessa lek-
saker är svår att besvara och det finns saker som väger 
både för och emot. Jag tror personligen att dessa lek-
saker behövs. Dels för att leksakerna fungerar som ett 
alternativt kommunikationssätt och dels för att man 
genom dom kan väcka frågor och synliggöra problem/
känslor man kanske annars inte kan. Att kunna tala 
om hur man mår och kommunicera med omvärlden 
kring sina känslor är, enligt undersökningar, ett prob-
lem idag. Ifall det inte vore ett problem skulle vi inte 
ha den växande psykiska ohälsa som finns bland unga. 
Jag skulle vilja kalla dessa leksaker för verktyg, verktyg 
som genom att synliggöra sina egna och andras kän-
slor tillåter den egna individen att uttrycka de känslor 
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som finns inom en. Om man ser till kommunikation, 
så finns absolut ett behov av dessa leksaker. Att kunna 
kommunicera och uttrycka sig är livsviktigt för oss 
människor och här kan dessa leksaker vara en hjälp! 
Hjälp till självhjälp egentligen!

5.1 Vidareutveckling och egna reflek-
tioner

Så här i efterhand kan jag tycka att det skulle varit bra 
med fler träffar och mer regelbunden kommunika-
tion med extern handlerade samt besökt förskolan fler 
gånger för att kunna stämma av mer under design-
fasen. Att under hela arbetet få åsikter kring bra och 
dåligt, tips och tricks. Men under så här tidspressade 
scheman kan det vara svårt att få ihop sådant. Samt att 
det är svårt att redan i början veta när man ska planera 
in sådana träffar och där är ofta då detta måste göras, 
för att inte behöva krocka med annat senare och till 
sist inte bli av.

För att få en tydligare bild av marknadens nuvarande 
utbud av leksaker känner jag nu efteråt att jag kanske 
skulle behövt göra en större marknadsanalys. Det hade 
varit intressant att titta närmare på flera leksaksföretag 
och deras sortiment.

En utökning av designfasen hade jag också velat göra. 
Tillsammans med en större analys över hur man 
använder hela kroppen för att signalera hur man mår,  
hade en utökning kunnat ge ett ännu tydligare och mer 
genomarbetat slutresultat. 

Jag har tankar kring att utveckla Ärlig-serien i ett 
fortsatt arbete. Fler känslor skulle inkluderas och öka 
medlemmarna i denna nu till synes ganska lilla famlij. 
Känslor man skulle kunna tänka sig vara intressanta 
att ta med är rädd, skamsen, förvånad, stolt och blyg 
m.fl. I en utökning av familjen/serien bör man också 
tänka på en utveckling av namnen. Det kanske räcker 
med namnet på serien. Man kan också tänka sig att de 
får siffernamn eller bara efternamn för att behålla det 
könsneutrala. 

I ett fortsatt arbete vill jag se över armarna på alla 
figurer. Huruvida längden ska regleras för att de ska 
kunna krama varandra eller sig själva. En rolig tanke 
är att också inkludera magneter i själva kroppen så att 
armarna även kan “fastna” på kroppen. Så att de kan 
hålla för t.ex. ögon och öron.
Fötterna vill jag också utveckla för att ge de den hål-
barhet de behöver samt ge dom ett mjukare intryck för 
att passa bättre ihop med kroppen.

För att ta det ytterligare ett steg längre skulle det vara 
intressant att undersöka om man kan implementera 
ljud eller vibrationer i dom. Så att de kan ge ifrån sig 
t.ex. ljud, som överensstämmer med respektive känsla.
Som tidigare nämnts i analysen skulle det också vara 
intressant att titta närmare på hur man skulle kunna 
infoga fler magneter i leksaken. Detta för att leksaker-
na inte bara ska kunna hålla varandra i händerna utan 
kanske också “klappa” de andra på huvudet och hålla 
om varandra. Här kan man tänka sig olika lösningar, 
antingen flera magneter i kroppen eller magnetfärg 
där det hela målade området blir magnetiskt.
Det finns helt klart en massor av arbete kvar att göra, 
för att inte tala om en ev. produktionsanpassning.

Jag tycker att detta arbete varit oerhört spännande och 
roligt. Förutfattade meningar och synsätt har föränd-
rats och jag har lärt mig väldigt mycket kring barn, lek 
och leksaker. Detta arbete har gjort att jag i framtiden 
skulle kunna tänka mig att jobba inom detta område 
då jag funnit att det fascinerar mig och får mig att vilja 
mer!
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