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TACK TILL...

De första jag skulle vilja ge ett stort tack till är de del-
tagande barnen och deras familjer i mitt examensarbete, denna 

berättelse är tillägnad framförallt er och alla andra barn med autism. Utan 
er hade detta examensarbete inte kunnat fortsätta.

Jag skulle vilja tacka min handledare den store barn- och leksaksforskaren Krister Svens-
son som stöttat mig under examensarbetet, både i mina dalar och toppar har du funnits där. 

En annan som är absolut värd att nämnas är tränissen Sverker Arnesson som kommit till und-
sättning när mitt prototypbygge ha bråkat med mig, varje gång har du ställt upp och verkligen 

lotsat mig till succé!

Ännu en person som jag skulle vilja tillägna ett tack till är min handledare Erik Söderlind på BRIO, 
som varje gång med ett leende har givit av sin egna tid till att guida mig i den kommersiella 

djungeln.

Men största tacken ska ändå min kära klass ha, finns inget som beskriver dessa människor 
så bra som kärleksfulla, peppande och helt utom denna värld. 

I både vått och torrt har vi hållit ihop dessa tre åren!

Sist men absolut inte minst, så skulle jag vilja tacka min kära fina vän 
Anna Björkman som stått för det fina layoutarbetet i uppsatsen, 

SUPERDUPERTACK!

SAMMANFATTNING

Utifrån temat Hållbart Samhälle och aspekten Socialt Hållbart Samhälle, är denna uppsats en berättelse 
om ett examensarbete som tagit sig an leken i förhållande till funktionsnedsättningen autism hos barn 
och där frukten av examensarbetet blivit en leksaksprodukt.

Med hjärta, hjärna och engagemang har jag undersökt utifrån mina användare hur jag kan skapa en 
artefakt med potential att ge mina användare förutsättningar som de behöver för att 
leka, samspela och kommunicera. 
Men även andra barns behov i lek, samspel och kommunikation har varit 
viktiga att tillgodose då målet har varit att möjliggöra det sociala samspelet 
mellan båda dessa parter. Med andra barn menas barn oavsett funktions-
nedsättning eller ej.
Målet har därmed även varit att formge en leksaksprodukt som möter 
dessa två parters behov, såväl till form som funktion. Visuellt ska lek-
saksprodukten inte ge något uttryck av hjälpmedel, utan ska snarare vara 
en leksak som dolt kan tillgodose behoven hos barn med autism.

Examensarbetet har även varit en möjlighet för mig som designstudent att få 
lära mig om hur företag arbetar med design för barn, vilket har lett mig till företaget 
BRIO AB som givit sina erfarenheter samt åsikter till leksaksprodukten.
Leksaksprodukten har även på så sätt haft utgångspunkten i vad jag som designer tror skulle kunna 
passa in i BRIOs sortiment av leksaker.

Som designer har jag ambitionen att arbeta med lekfull och hållbar design för barn. Barn med autism 
var ett steg för mig att ge mitt område större komplexitet för att ge mig en möjlighet att utvecklas.
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8 UTGÅNGSPUNKTKAPITEL 1 UTGÅNGSPUNKTKAPITEL 1

VAD ÄR MÄNSKLIGT VÄLBEFINNANDE?
Detta fenomen skiljer sig från individ till individ och jag har 
kommit att upptäcka att det kan vara lika personligt som att 
man kan finna ett visst mönster hos olika grupper av män-
niskor. 
Gemensamt är att alla människor strävar efter ett välbefin-
nande i att få vara lyckliga.

VAD INNEBÄR LYCKA?
För att uppleva lycka måste människors behov bemötas, fors-
kare har kommit fram till att människor trots sina olikheter har 
en gemensam uppsättning av behov som behöver tillgodoses 
för att uppnå ett välbefinnande. Dessa är försörjning, skydd, 
känslor, förståelse, delaktighet, fritid, skapande och identitet.

Artefakter har i dagens materialistiska samhälle möjligheter till 
att bidra till både funktionellt som emotionellt mänskligt välbe-
finnande genom att möta många av dessa behov. 
Artefakter ger också möjligheter till samspel eller anknytning, 

både mellan individ och artefakt, men även mellan individ,
artefakt och omvärld. De är som tjänster med syftet att knyta 
samman människor.
Via visuella medel hjälper artefakter människor att möta sina 
behov av förståelse och sammanhang.

Kommunikation stödjer många av de ovannämnda behoven, 
som handlar om känslomässiga behov. Kommunikation inne-
bär känslor, förståelse och delaktighet och hör ihop med ge-
menskap och interaktion.
Därav är kommunikation en stor del av det mänskliga välbefin-
nandet. (A. Thorpe, 2005)

Detta examensarbete är inriktat på att arbeta med mänskligt 
välbefinnande för barn med autism där fokuset ligger på lek, 
samspel och kommunikation.

ETT SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE

Anledningen till varför jag har valt att arbeta med leksaker, 
barn och funktionsnedsättningar hos barn ligger i att jag som 
designer i grunden har målet att arbeta med lekfull och hållbar 
design för barn. 
För mig är barn lyckorus med deras glädje, energi och på-
hittighet. Det intressanta ligger i att de har ett annorlunda 
perspektiv på livet än vuxna då de ej är lika påverkade av 
omvärlden ännu. 
Leksaker vill jag arbeta med då jag upplever att det är ett 
område kopplat till barn som jag ej hunnit utforska ordentligt 
ännu.

Efter en inspirerande föreläsning med läraren Pia Kangas om 
normativitet återkopplade jag till kursen Design för alla som 
jag läste för några år sedan på LTH och kom då att tänka 
på barn med särskilda behov. Jag ville skapa en leksak som 
inkluderar. Majoriteten av leksaker idag är riktade mot det 
typiska barnet och barn med funktionsnedsättningar glöms 
eller sållas oftast bort trots att de faktiskt också är barn. De 
leksaker som tar hänsyn till och riktar sig mot barn med funk-

tionsnedsättningar är många gånger inte lika tilltalande och 
inte heller tillgängliga för barn utan diagnos, jag upplever att 
en separation mellan barnen existerar genom de leksaker som 
erbjuds. För många av barnen med funktionsnedsättningar är 
tillgången till dessa hjälpmedel också begränsade då de oftast 
är dyra och/eller kan endast lånas ut via recept från läkare.

Då jag inte kan rädda världen tar jag mig an att försöka in-
kludera barn med autism och räddar på så sätt lite grann av 
världen.
Jag fascineras av barn med autism för att de med sin funk-
tionsnedsättning samtidigt tenderar att ha en bättre förmåga 
att fokusera på det visuella och se detaljer på en annan nivå 
än andra barn, de ser sådant som vi inte ser. För mig är det 
visuella en stor självklarhet i mitt arbete som designer.
Som designer för barn försöker jag även att frångå det allt 
mer digitaliserade samhället genom att designa produkter för 
barn som uppmuntrar till fysisk aktiv lek. Jag tror på den fria 
leken där barn översätter vår verklighet till fantasi.

BAKGRUND TILL VALET AV ARBETE

HUR KAN EN 
LEKSAK FÖRENA 

BARN MED AUTISM OCH 
ANDRA BARN I LEK OCH 

SAMSPEL MED ICKE-
DIGITALA VISUELLA 

ELEMENT?
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UTGÅNGSPUNKTKAPITEL 1 UTGÅNGSPUNKTKAPITEL 1

Alla barn har rätt till att utvecklas.
(FN:s barnkonvention, 2012)

Redan från födseln ter sig barnet som en social varelse som 
automatiskt söker sig till stimulerande samspelssituationer. 
Barnets medfödda intresse för människor gör att det framfö-
rallt söker sig till mänsklig kontakt, som i första hand är dess 
omvårdare. 
Till en början sker denna kontakt med omvårdarna på ett
fysiskt plan där behov som hunger tillfredställs. Dessa övergår 
sedan alltmer till ömsesidiga behov då barnet naturligt stimu-
leras av sina omvårdare i kontakt och samspel, början till ett 
socialt beteende uppstår. 
Tidigt utvecklar barnet förmågan att samspela genom ögon-
kontakt, gester och känslor som utgör grunden för djupare 
samspel. Enligt psykiatern och psykoterapeuten Daniel Stern 
intonas barnet naturligt av sina omvårdare, vilket innebär att 
omvårdarna svarar och speglar barnets uttryck. Så småning-
om förstår barnet att det är någon och utvecklas till att få en 
självförståelse genom relatering till andra, jag finns. Barnet 
börjar därmed också att ge sina omvårdare respons, vilket 
leder till ett växlande samspel som är grunden till turtagning.

Enligt Stern har barnet även en medfödd förmåga till inter-
subjektivitet, att förstå hur det känns att vara någon annan 
och att se människor som subjekt, vilket är en förutsättning för 
ömsesidig förståelse. Naturligt stimulerar omvårdarna denna 
förmåga hos barnet genom att kontinuerligt tillsammans med 
barnet rikta sin uppmärksamhet mot något gemensamt i ett 
växlande samspel. I detta växlande samspel bekräftar par-
terna varandra, vilket skapar en trygghet hos barnet för om-
vårdarna där en anknytning till omvårdarna skapas.
Omvårdarna är de som laddar barnets samspel med betydel-
ser och gör samspelen meningsfulla. 
Barnet får en förståelse för att man kan dela upplevelser, 
känslor och intentioner med andra. Det utvecklar en förståelse 
för att det finns andra jag utöver det egna och att dessa även 
kan vara olika men ändå samverka med ens eget.
Barnet utvecklas i det sociala samspelet och får på så sätt 
en struktur i sin värld. Så småningom blir barnet någon som 
vill socialisera sig med någon annan och börjar ta initiativ till 
kontakt och samspel med andra.
Barnet tar i synnerhet initiativ till kontakt och samspel i lek-
form då det oftast är den form omvårdarna samspelar med 
barnet genom. Detta lekfulla samspel har en stor betydelse för 
barnets självuppfattning. Det är genom lek i relation till andra 
som barnet kan utveckla och finna sin identitet. Självbilden tas 
upp genom leken där den konstrueras i förhållande till andras 
självbilder. I leken blir barnet sedd av andra.

Från att endast samspela med sina omvårdare börjar barnet 
naturligt att söka sig till andra barn för att nyfiket inspireras 
med de grunder omvårdarna givit det i lek, samspel och kom-
munikation. Barn utvecklas tillsammans.
(M. Öhman, 2011 & D. Stern, 2011)

SAMSPEL MED ARTEFAKTER OCH VERBALT SAMSPEL
När öga-hand- och hand-hand-koordinationen börjar utveck-
las underlättas hanteringen av artefakter och barnet kan an-
vända dessa som kommunikationsmedel för att kommunicera 
med sin omgivning.  Artefakterna utgör medel för icke-verbal 
kommunikation, som i sin tur är grunden till språkutvecklingen.
Vid ungefär 18 månader utvecklar barnet sin språkförmåga, 
dock kan det börja olika från barn till barn. Med hjälp av det 
talade språket utökas barnets möjligheter i den sociala ut-
vecklingen enormt, förmågan att sätta ord på det som finns i 
dess omgivning och sina handlingar är en fördel i lek, samspel 
och kommunikation. (D. Stern, 2011)

FANTASI & IMITATION
Föreställningsförmågan av upplevda händelser utvecklas, 
barnet börjar efter upprepningar av handlingar utveckla per-
sonliga minnen av dessa.  Dessutom kan barnet spela upp 
händelser från olika tidsdimensioner, både de inre (känslorna) 
och det yttre kan gestaltas och återskapas. Förmågan att fö-
reställa sig dessa händelser i det inre innan de börjar utföras 
på riktigt utvecklas. Även förmågan att kombinera olika hän-
delser och delar ur händelser till nya (även de som ej inträffat) 
utvecklas, fantasin träder fram. Med fantasin är barnet ej bun-
det till verkligheten längre, utan kan i symbolisk form framkalla 
sina inre representationer av verkligheten när som helst.

I och med föreställningsförmågan utvecklas även förmågan till 
imitation, som är inre representationer av handlingar som be-
varas i minnet och vägleder barnet till en s.k. fördröjd imitation 
(att kunna imitera något man sett tidigare). Imitationen börjar 
egentligen redan i de första samspelen med omvårdarna.
Små barn imiterar oftast varandras rörelser och kombinerar 
om dessa till nya. Den växlande imitationen innefattar turtag-
ning, där man iakttar varandra och turas om. Genom intensiv 
aktivitet med blickar och gester signalerar små barn för var-
andra och kollar av med varandra sina avsikter och om ens 
budskap nått fram till varandra.
(M. Öhman, 2011 & D. Stern, 2011)

MENINGSFULLHET
När barnet närmar sig 3-4 årsåldern har det lärt sig att upp-
fatta enklare handlingar med avsikter och söker förklaringar 
till sin omgivning.

BARNETS SOCIALA UTVECKLING

Frågan varför? upprepas frekvent då barnet söker efter me-
ningsfullhet i handlingar och omgivning. 
Förmågan att berätta historier och att återberätta samman-
hang utvecklas också. Via experimentellt berättande skapar 

barnet sig en identitet. Det barnet berättar är en rekonstruk-
tion av sin upplevelsevärld. Även förståelsen för vilka upp-
levelser som ej är lämpliga att dela med sig av har utvecklats. 
(D. Stern, 2011)

Alla barn har rätt till lek
(FN:s barnkonvention, 2012)

Lek är ett förhållningssätt som ofta definieras av forskare 
som låtsasverksamhet som förekommer hos barn. Lek, som 
är barns kultur beskrivs som lustfylld, frivillig, spontan, rolig 
utan mål. Man leker för lekens skull, den är sitt eget ändamål.
Lek är barns naturliga sätt att reflektera och bearbeta upp-
täckter och upplevelser.
Leken karaktäriseras av som-om (på-låtsas), det som är på 
lek är inte på riktigt. Däremot är verkligheten översättbar till 
lek. Leken är oberoende av verkligheten, men speglar alltid 
den omgivande kulturen.
Motivationen för lek kommer ifrån den inre lusten som uppstår 
när leken är fri från hot, otrygghet och spänning. Emotionellt 
obehag som otrygghet kan hindra leken ifrån att uppstå då 
trygghet är en förutsättning för lek.
(B. Knutsdotter Olofsson, 1987 & M. Öhman, 2011)

Allt barn gör är inte lek. För att förstå när det är lek och inte 
finns det en s.k. leksignal, en metakommunikativ signal som 
barnet meddelar till sin omvärld om när det är lek. 
Leksignalerna hos barn kan uppfattas utifrån ett lekutseende 
bestående av exempelvis:
- glädje, skratt, öppenhet, fysisk aktivitet och avslappnad håll-
ning.
Utöver använder barn sig även av det talade språket för att 
tala om när det är lek eller inte.
(B. Knutsdotter Olofsson, 1987)

LEK, SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION
Leken är ursprungligen social och brukar starta med någon 
form utav kontakt, som t.ex. ögonkontakt eller kroppskontakt.
Barnet är från början en social varelse med förmågan att 
samspela och ta initiativ. Via barnets första samspel med sina 
omvårdare utvecklas leken. 
Från början är det omvårdarna som lär barnet det grundläg-
gande för en lekfull samvaro, att förstå leksignalen och lekens 
villkor som innebär turtagning, ömsesidighet och samförstånd. 
Dessa är grundförutsättningar för lyckad lek med andra barn. 
Men för att ett barn ska kunna leka med någon annan krävs 

även tillit och trygghet.
En lekfull samvaro ger upphov till välbefinnande hos barn, det 
medför glädje, skratt och gemenskap. 

Barns första lekar med varandra är ofta härmlekar som upp-
repas gång på gång med små variationer. I stort sett kan vad 
som helst bli lek mellan två barn genom upprepning och va-
riation. Genom repetition skapas förväntningar och spänning 
hos barnet, med variation lockas barnet till överraskning och 
skratt i lek. (B. Knutsdotter Olofsson, 1987)

LEKKATEGORIER
Det är väldigt vanligt att lek kategoriseras och ses som olika 
utvecklingsstadier hos barn där det nya avslutar det senaste, 
men i själva verket utvecklas de olika ”lekkategorierna” para-
llellt och olika beroende på person och ålder. Ingen lek slutar 
att lekas, utan leks på ett annat sätt.
Exempel på kategorier av lekar som benämns är:
sensomotorisk lek, låtsaslek, ensamlek, parallellek, parlek/
social lek, konstruktionslek, rörelselek, funktionslek, rollek etc.

Till en början under barnets första tid är leken mer styrd uti-
från yttre stimuli(verkligheten) från omgivningen, den består 
av mer undersökande och upprepande. Så snart barnet be-
härskat något utvecklas den egna viljan att leka, vilket gör att 
leken blir mer styrd av den inre lusten(fantasi). Ju mer den inre 
lusten styr desto mer är barnet påverkat samt beroende av 
den sociala stimulationen ifrån andra barn i leken, den sociala 
låtsasleken blir då dominant. (M. Öhman, 2011)

LEK MED ARTEFAKTER
leksak, föremål som barn använder vid lek. Leksaker kan ses 
som en spegling av vår värld i litet format och används även 
pedagogiskt.

(Nationalencyklopedin, 2012)

De första åren består barns förhållningssätt till artefakter av 
utforskande och undersökande, vilket inte är lek, men många 
brukar dock kalla det för undersökande lek. Ett undersökande 
beteende framkallas av yttre stimuli medan lek kommer ifrån 
ett inre. Utforskning och undersökande av en artefakt är ett 

LEKTEORI
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UTGÅNGSPUNKTKAPITEL 1 UTGÅNGSPUNKTKAPITEL 1

försök till att göra det okända känt, lek däremot gör det kända 
till okänt. Leken uppstår så fort det okända är utforskat och 
då barnet förstår hur det ska användas.

Utvecklingen av barns kontakt med nya artefakter:
1. Intresset väcks av en upptäckt/ny artefakt
2. Noggrann undersökning av upptäckten/den nya artefakten
3. Användning av artefakten så som den syftar till
4. Lek med artefakten

I lek med artefakter lär barn sig att kombinera olika beteenden 
med artefakter, vilket görs utan någon press på att det ska re-
sultera i något speciellt. Det som inte upptäcks hos artefakten 
i utforskandet brukar oftast upptäckas via leken.
Med hjälp av leken lär barn sig artefakters egenskaper, möj-
ligheter och konsekvenser, vilket ger barn en flexibel kom-
binationsförmåga. På så sätt lär sig barn att handskas med 
artefakter på ett oriktigt sätt, vilket blir ett sätt att bryta sig 
ifrån fasta föreställningar och betydelser av artefakter. Före-
ställningsförmågan och förmågan att associera till annat än 
det föreställande utvecklas, vilket kan i sin tur leda till en ut-
veckling av låtsaslek(fantasi). Det är då barn i lek handskas 
med artefakter på ett sätt som inte är ”på riktigt”.

Barns lek med artefakter består ofta av imitationer av sådant 
de sett, hur andra handskas med artefakter. Imitationen över-
går sedan till mer varierande som sedan blir till barnets egna. 
Imitation lär barn hur man gör, leken lär barn hur man också 
kan göra. Imitation är nödvändigt för långsiktig överlevnad då 
det leder till kulturell överföring och kontinuitet. 

Leken medverkar till ett varierat och nyskapande beteende 
hos barn, leken förser barn med en trygghet i att prova nya 
artefakter samt att behandla dessa på andra sätt än de bruk-
liga. Risken för att misslyckas i lek med artefakter är därmed 
liten då det som är på lek inte är på riktigt. När ett barn i lek 
med artefakter har prövat dess egenskaper kan barnet förut-
se hur de kan användas i andra sammanhang än de brukliga. 
(B. Knutsdotter Olofsson, 1987)

KOGNITIV OCH SOCIAL UTVECKLING
VID ANVÄNDNING AV ARTEFAKTER
Socialt samspel mellan barn kan uppstå med hjälp av artefak-
ter. Barn som ej behärskar språket ännu brukar ofta använda 
sig av artefakter när de interagerar. Detta görs exempelvis 
genom att de visar, lämnar över, tar tillbaka, använder och 
imiterar varandra i användandet av artefakter. På så sätt är 
artefakter hjälpmedlen i kommunikation, dvs. kommunika-
tionsmedel. 

Under förskoleåldern lockar artefakter till gemensam och
objektcentrerad sysselsättning. Ett barn tar fram en artefakt, 
andra barn sluter till det barnet. Artefakten är det intressanta 
och det som uppmärksammas, men samvaron och gemen-
skapen som det för med sig ökar intresset och välbefinnandet 
hos barnen.

Mindre artefakter brukar ge upphov till kollektiv parallellek, 
medan större artefakter brukar locka barn till samlek och 
samspel, vilket stimulerar den sociala utvecklingen hos barn.
(B. Knutsdotter Olofsson, 1987)

LÅTSASLEK
Barns lek är en avspegling av den samtida kulturen och det 
samtida samhället. Fantasin är inte det som skapar barns lek, 
utan det är barns förhållningssätt till det verkliga livet som 
formar leken och är på så sätt fantasin.
 
Redan tidigt imiterar barn och dess omvårdare varandra in i 
det minsta i ett växlande samspel. Denna imitation är ömsesi-
dig och utvecklas till att bli en lek. Birgitta Knutsdotter Olofs-
son menar att det är omvårdarna som gör barnen ”lekbara”, 
det tidiga samspelet förbereder barnet för lek, samspel och 
kommunikation med andra.
När barn imiterar tar de fram det mest karaktäristiska i sin 
imitation. Imitation är ett sätt för barn att snabbt få en uppfatt-
ning om hur omgivningen beter sig i sociala sammanhang som 
de sedan kan återge (observationsinlärning). Barn gör exakta 
kopior av det de iakttagit och lär sig även det meningsfulla i 
det de imiterat. Genom observation, kopiering och deltagande 
lär barn sig socialt beteende. När detta sker i lek får barn ett 
skydd mot misslyckande.
När någon annan imiterar ett barn förtydligas det som imite-
rats som en spegling av barnet. På så sätt kan barnet se sig 
själv i den andre.

I början när ett barn gör låtsashandlingar (imitationer) är 
dessa väldigt nära verkligheten (ex. att låtsasdricka te med en 
tom kopp). Därefter kan barn utveckla förmågan att använda 
substitut i sina låtsashandlingar, artefakter som är simulära till 
originalet med minimala likheter (ex. kloss istället för kopp).
Efter detta kan barn göra låtsashandlingar som innebär att 
använda flera substitut tillsammans i ett sammanhang. Denna 
förmåga fortsätter att utvecklas tills en förmåga att skapa låt-
saskompisar, därav behövs inga föremål som substitut längre.
När barn sedan övergår till att låtsas vara någon annan har de 
förmågan till rollek med andra barn, social låtsaslek.

Barns lek speglar det verkliga livet och stöds av fantasin, 
dessa är förbundna med varandra. Associationsrikedom och 
förmågan att enkelt kombinera föreställningar av det verkliga 
livet till nya är fantasi. Ett fantasifullt barn har denna förmåga. 
(B. Knutsdotter Olofsson, 1987)

…för att kunna låtsas måste ett barn ha ett fast grepp om 
verkligheten.

(B. Knutsdotter Olofsson, 1987:68)

BARN SOM SÄLLAN LEKER
Barn som sällan leker är de som är åskådare, de som är stö-
kiga, de som utesluts, de som gett upp och de som har kom-
munikationssvårigheter. Dessa barn leker inte för att de inte 
kan eller inte får.
Förutsättningar för att lek ska kunna uppstå är att ha förstå-
else för leksignalen, att inte ha en bokstavlig tolkning då leken 
består av mycket som-om, mycket som sker är på låtsas och 
detta måste man förstå. Barn måste behärska lekens regler, 
samförstånd, ömsesidighet och turtagande. För att leka måste 
man samtycka till det, vara ömsesidig mot den andre och låta 
den andre också få bestämma. För att vara med i låtsaslek 

krävs det intersubjektivitet, att förstå att det finns fler andra 
jag än en själv och att dessa kan skilja sig från ens egna jag.

En självklarhet för att ett barn ska kunna vara med och leka är 
den emotionella aspekten, att barnet inte känner någon som 
helst form utav emotionellt obehag. Emotionellt obehag ställer 
sig emellan barnet, leken och de andra barnen.
Barn som känner detta emotionella obehag utstrålar det,
vilket kan avläsas av de andra barnen och är ej en eftertraktad 
egenskap i en lekkamrat. Men lek är läkande och ett barn kan 
leka bort sitt emotionella obehag.

För barn med kommunikationssvårigheter är lek ytterst gynn-
samt för att hjälpa dem med att bli bättre på kommunikation, 
men en förutsättning är då att de ska få vara med.
Ett sätt för barn att få vara med i leken är att hitta tillfällen eller 
medel för att bjuda in sig själv. Exempel är att man kan t.ex. 
erbjuda sin expertis/hjälp som förhöjer leken, erbjuda en in-
tressant artefakt för de andra, men att enbart verbalt komma 
och fråga kan också fungera. Att enbart hålla sig i närheten 
av de andra barnen kan också vara en början till att närma 
sig leken.

Som andra barn och skiljer sig från andra barn.
(J. Beyer m.fl, 2000)

VAD ÄR AUTISM?
Autism är en funktionsnedsättning, orsakad av avvikelser i 
hjärnans utveckling som leder till olika neurobiologiska stör-
ningar. Orsaker till att autism uppstår kan bero på ärftlighet, 
fosterskada, förlossningsskada osv. Funktionsnedsättningen 
är beteendedefinierad, vilket innebär att en diagnos ställs uti-
från en utredning och kan ej göras medicinskt ännu idag.
Autism är en funktionsnedsättning som först blir ett funktions-
hinder i sociala sammanhang.
(N. Västerbro, 2007 & E. Zander, 2007)

VAD INNEBÄR AUTISM?
Svårigheter vid autism förekommer framförallt inom fem kog-
nitiva områden:
- theory of  mind, central koherens, exekutiva funktioner,
  minne & begåvning.
Observera att svårigheter inom alla områden inte förekommer 
hos alla och kan dessutom förekomma i olika varierade grader 
beroende på person och situation.

Med theory of  mind menas det kognitiva, att ta in och ta 
ut information. Det handlar på så sätt också om att förstå 
och se andra människor som subjekt och att även förstå att 
dessa kan skilja sig ifrån en själv. Hos människor med autism 
är denna förmåga begränsad, vilket innebär svårigheter i att 
förstå en stor del av vad andra människor gör och känner. Den 
ömsesidiga förståelsen är begränsad, vilket gör att det sociala 
samspelet blir en svårighet.
(S. Dahlgren, 2010 & G. Bromark, 2009)

Central koherens innebär att ha en förmåga att lägga ihop 
detaljer och se dessa ur ett helhetsperspektiv, generalisering. 
Denna förmåga är svag hos många människor med autism,
vilket innebär att upplevelsen av omvärlden känns väldigt 
splittrad av alla detaljer som finns pga. svårigheten med att 
sammanfläta dessa till en mer begriplig helhet. Detsamma 
gäller tvärtom, att plocka fram de väsentliga detaljerna som 
utgör helheten. En följd kan då bli svårighet i att se samband 
mellan det egna beteendet och konsekvenser som uppstår.

Med exekutiva funktioner menas de förmågor som handlar om 
att kunna kontrollera, utvärdera och ev. förändra det egna be-
teendet. Dessa förmågor är inblandande när man ska planera 
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för något, ta beslut om att genomföra något och förändra uti-
från om något oförutsett uppstår.
Hos människor med autism finns svårigheter kring dessa för-
mågor och kan te sig i form utav att man kan fastna i ett visst 
beteende, ha svårt för att avbryta en handling osv.

Människor med autism kan ha svårigheter med att komma 
ihåg saker som de upplevt, vilket kan påverka minnet.
Det finns också en teori om att denna svårighet kan bero på 
att minnet är organiserat på ett sådant sätt som försvårar 
framplockningen av minnen. Många menar också att det är 
själva den personliga upplevelsen som inte upptas av perso-
nen med autism, minnena av ens egna upplevelser kan beskri-
vas som att de setts på film och därav ej relateras till sig själv.
Svårigheten leder till att man inte kan utnyttja sina erfarenhe-
ter i andra liknande situationer och man kan dessutom blanda 
ihop olika minnen till nya händelser som man ej upplevt.

Angående begåvningen hos människor med autism har un-
gefär 80-90 % av dessa även en utvecklingsstörning. Detta 
innebär att inlärningsförmågan är långsammare och för vissa 
kan t.o.m. komplicerade saker aldrig läras in, sådana som är 
mer abstrakta och teoretiska. (S. Dahlgren, 2010)

Något som också verkar vara vanligt förekommande bland 
människor med autism är annorlunda sinnesintryck. 
Exempelvis kan man vara över- eller underkänslig i syn, hör-
sel, känsel, lukt och smak.  Beröring kan t.ex. upplevas som 
väldigt smärtsam. (N. Västerbro, 2010)

Många anser att det är viktigt att ställa en diagnos så tidigt 
som möjligt för att kunna underlätta för anhöriga att förstå 
och stötta barnet.
En tidig upptäckt av autism hos barn kan innebära att barnet 
får möjlighet till att tidigt få insatser som minskar risken för ut-
veckling av problembeteenden. Många studier har visat att en 
tidig insats hos många barn har lett till tidig positiv utveckling. 
(I. Sundqvist, 2011)

Att funktionsnedsättningen påverkar dessa områden innebär 
för barn med autism en försening i utvecklingen då dessa 
funktioner inte faller barnen naturligt, barnet löper då en risk 
för att regrediera i sin utveckling. Därför är beteendeutveck-
lingen hos barn med autism inte åldersadekvat i jämförelse 
med andra barn. (B. Åstrand, 2005)

HÖGFUNGERANDE AUTISM
I mitt examensarbete har jag valt att begränsa min målgrupp 
till barn med högfungerande autism pga. av det stora spektret 

av extrema olikheter inom autism. 
Anledningen är för att jag bättre ska kunna fokusera på den 
sociala aspekten som är den mest framträdande svårigheten 
hos barn med autism. Svårigheter i den sociala aspekten är 
ännu tydligare hos barn med högfungerande autism då de i 
övrigt är relativt normalutvecklade, vilket också är en anled-
ning till varför det kan vara svårare att upptäcka autism hos 
de som har högfungerande autism.
 
Det finns många benämningar för de som har högfungerande 
autism, bland dessa finns Aspergers syndrom. Aspergers 
syndrom är inte detsamma som autism, utan en sorts autism 
inom autismspektret. Som tidigare nämnt är det även stora 
skillnader bland människor med samma diagnos. 
(G. Gerland, 2008)
Berit Åstrand beskriver skillnaden mellan autism och Asper-
gers som att människor med autism lever i sin egen värld 
medan människor med Aspergers lever i vår värld på sina 
villkor. (B. Åstrand, 2005)

Det som utmärker högfungerande autism är den bättre kon-
takt-språkförmågan och normalutvecklade intelligensnivån i 
jämförelse med andra autistiska syndrom. (B. Åstrand, 2005) 

Många barn med högfungerande autism har ett välutvecklat 
spontant språk, men det som är annorlunda är att många av 
barnen sällan kommunicerar sina egna känslor och behov. 
(N. Västerbro, 2010) Dock är språket och språkförståelsen 
hos barn med högfungerande autism liksom hos många andra 
med autism väldigt konkret. En konkret förståelse och tanke-
bana gör att det lätt kan bli missförstånd i kommunikation med 
andra människor.
Svårigheterna och missförstånden beror på att andra männis-
kor oftast kommunicerar med avsikter där det finns en under-
liggande mening, vilket kräver att man måste förstå och tolka 
kommunikationen utifrån den andra personen samt samman-
hanget (det kognitiva och central koherens). 
I kommunikationssammanhang, kan en del också uppleva att 
det är mycket lättare att kommunicera med andra genom att 
enbart lyssna utan att se den andre i ögonen. Det finns även 
de som upplever ögonkontakt som obehagligt. Detta gör att 
den som talar till personen med högfungerande autism ofta 
upplever det som om att personen inte bryr sig, en krock upp-
står i kommunikationen. (G. Gerland, 2008)

- Kan det vara så att perceptionen av ögonkontakten
  är en för intensiv upplevelse?
  Det sägs att ögonen är själens fönster.

Andra sociala svårigheter kan vara att barn med högfung-
erande autism inte vill eller orkar vara med flera barn sam-
tidigt, utan föredrar ett eller två barn i taget. Många gånger 
vill barnet bara vara för sig själv. För en del kan det även vara 
så att man helt enkelt inte vet hur man ska vara med andra 
människor pga. ens sociala svårigheter. En annan anledning 
kan också bero på att barnet med autism har svårigheter med 
att skilja åt olika sinnesintryck, vilket gör att fler människor kan 
upplevas som väldigt jobbiga och utmattande.

 - Som när man går på en konsert med en stor folk-
   massa där det stora antalet gör det jobbigare och
   svårare att hantera.
 
Angående vanor och rutiner kan många föredra att vilja göra 
saker på sitt sätt i en viss ordning samt att vilja avsluta sådant 
som man påbörjat. Detta kan medföra att förändringar upp-
levs som svårt eller jobbigt. Förändringar gör att det förut-
sägbara och trygga blir oförutsägbart och otryggt. Ibland kan 
detta bero på att barnet med högfungerande autism tidigare 
har provat på något annorlunda som gått dåligt, vilket gjort 

att det inte är lika lockande att prova igen. (G. Gerland, 2008)

 Ändå tycker jag att det vart bra när jag låtit andra, som för-
stått mina svårigheter, hjälpa mig att våga förändra eller prova 
något nytt. För ibland är nya saker faktiskt roliga.

(G. Gerland, 2008:17)

Att ha autism innebär inte bara svårigheter. Det finns många 
människor med autism som har förmågan att kunna ägna sig 
åt sina intressen fullt ut, genom att ordentligt utföra dessa 
från början till slut. För många andra människor kan detta kän-
nas enformigt och svårt, vilket kan leda till saker inte görs 
ordentligt eller att de t.o.m. ej avslutas. (G. Gerland, 2008)
Många barn med högfungerande autism har förmågan att 
kunna relatera till sina intressen och kan i en kommunikations-
situation entusiastiskt berätta om dessa utifrån de intressen 
som de anser vara nödvändiga. I sådana situationer kan det 
hända att den andra personen inte får möjlighet till delta i 
kommunikationen då en svårighet för barnet är att bli av-
bruten. Om det skulle ske så kan det hända att barnet börjar 
om från början. (N. Västerbro, 2010)

De fem olika problemområdena som autism medför yttrar sig 
olika beroende på person och situation, men det finns en
gemensam stor nämnare: 
- Lek, samspel och kommunikation.

För att leka krävs samspel och kommunikation, men för att 
kunna samspela och kommunicera krävs det att man som 
barn har förmågan att leka för att utveckla dessa delar.
Lek, samspel och kommunikation går hand i hand.

LEK
Leken är en viktig del av barns utveckling, så även barn med 
autisms. För barn är leken deras sätt att lära sig, att upp-
täcka och utforska världen. Leken utvecklar barn i det sociala, 
emotionella, intellektuella samt motoriska. Barn förbereds för 
vuxenvärlden via leken. 
Skillnaden är att funktionsnedsättningen försvårar lekandet. 
Barn med autism har inte samma förutsättningar som andra 
barn för att kunna leka eller lära sig genom leken pga. de 
sociala svårigheterna som funktionsnedsättningen medför. Att 
leken med andra barn blir en svårighet beror på att leken ur-
sprungligen är social. Därför faller leken inte naturligt för barn 
med autism på samma sätt som för andra barn.
För att kunna leka krävs det vissa grundelement som barn 

måste behärska. Dessa är:

- Att förstå leksignalen, när är det lek och när är det inte lek?
- Imitation, att kunna kopiera en handling/beteende
- Observera, förmågan att iaktta andra och lära sig
- Fantisera, att låtsas i handling och med föremål
- Delad uppmärksamhet, förmågan att gemensamt kunna
  fokusera på samma sak
- Turtagning/Samspela, förmågan att kunna turas om i språk
   och handling

Många av dessa element brister barn med autism i. Främst är 
det varierade svårigheter som att ha förmåga till delad upp-
märksamhet, theory of  mind, samspel och sociala färdigheter. 
Att leken är spontan, vilket innebär oförutsägbarhet, kan ock-
så medföra att det kännas otryggt då barn med autism har ett 
behov av struktur.
Barn med autism leker inte naturligt, men kan lära sig att leka. 
Om ett barn med autism inte lär sig att leka riskerar barnet 
regression i sin utveckling, barns utveckling är beroende av 
leken som förhållningssätt till världen. (M. Åberg, 2009 &
Autism- & Aspergersförbundets tidning Ögonblick, 2010)

AUTISM: LEK, SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION
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SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION
I det sociala samspelet uppkommer svårigheter med ömsesi-
dighet, vilket är ett av autismens största kännetecken. Dessa 
ter sig i form utav att barn redan från väldigt låg ålder har 
svårigheter med olika former av kontakt med andra männis-
kor, som t.ex. att använda och förstå blickar, ansiktsuttryck, 
gester, olika tonfall osv.(N. Västerbro, 2010)Bristen på denna 
emotionella ömsesidighet kan ses som att barn med autism 
inte gör någon skillnad mellan människor och artefakter.
(L. Höglund m.fl., 2008)

Att ha förmåga till delad uppmärksamhet med någon annan 
är för många barn med autism begränsad. Delad uppmärk-
samhet innebär att man tillsammans med någon annan kan 
rikta sin uppmärksamhet mot samma föremål eller företeelse 
samtidigt för att sedan stämma av med den andre kring detta.
Vanligt är det att barn med autism inte spontant delar glädje-
ämnen med sin familj eller söker tröst hos dem. En del barn är 
inte heller alltid intresserade av jämnåriga, men de som är det 
brukar ha svårt för att få eller behålla kamrater. Det ligger ofta 
i att kunna ta initiativ till ett samspel och därefter uppehålla 
den. Dessa svårigheter medför att många barn med autism 
uppfattas och ses som avskärmade av sin omgivning.

Ögonkontakten är hos många barn med autism avvikande. 
Många kan uppleva ögonkontakt som obehagligt, undviker 
och tittar bort i kommunikationssituationer medan andra tittar 
ur ögonvrån istället för att det är lättare att fokusera genom 
att lyssna. Orsaker kan även vara att en del inte förstår att det 
är just där en stor del av kommunikationen faktiskt sker.
Dessa barn behöver då lära sig att ta ögonkontakt och förstå 
varför, för att det ska kännas meningsfullt. 

Olikheter i kommunikationssvårigheter varierar väldigt mycket 
från barn till barn, det finns t.ex. alltifrån barn som aldrig ut-
vecklar ett talspråk till de som har ett fullt välutvecklat spontant 
språk och allt däremellan. Det gemensamma är att de flesta 
har svårigheter med att inleda och uppehålla en dialog med 
andra. Många har även svårigheter med språkförståelsen, 
att förstå det djupa och underförstådda i vad andra säger. 
En konkret tolkning och förståelse av det som sägs är därför 
väldigt vanligt. Kommunikationssvårigheterna beror dock inte 
rent på det språkliga, utan svårigheten ligger i att förstå syftet 
med kommunikation. Många barn med autism förstår inte eller 
ser ingen mening i att kommunicera med andra. Därav blir tal- 
och kroppsspråk en svårighet, både att utöva och att tolka. 
(N. Västerbro, 2010)
Hos en del kan det bero på att barnen använder sig av en s.k. 
orsak-verkan-logik, vilket inte är tillräckligt i en relation som 
kräver ömsesidighet. (J. Beyer m.fl, 2000)

Hos barn utan diagnos är den sociala imitationen väldigt ut-
märkande, vilket är avvikande hos många barn med autism. 
Förekomsten av ekotal är också vanligt och innebär att barnet 
upprepar exakt vad någon annan har sagt om och om igen 
utan att befästa sig vid betydelsen. Ekotal förekommer hos alla 
barn, men hos barn med autism kan detta fortsätta en längre 
tid. (N. Västerbro, 2010)

BEGRÄNSADE BETEENDEN
Barn med autism har ofta begränsade beteenden, intressen 
och aktiviteter. Hos många görs dessa också på ett uppre-
pande och monotont sätt.
Exempel är att intensivt ägna sig åt att enbart snurra på en 
leksaksbils hjul, rada upp eller sortera föremål efter varandra 
oavbrutet. Spontana lekar i form utav låtsas- och rollekar fö-
rekommer mindre.
Även fixeringar vid vissa föremål eller rutiner är vanliga. 
Många barn med autism har svårt för förändringar av dessa, 
utan vill att dessa ska upprepas på exakt samma sätt varje 
gång. Minsta lilla förändring kan leda till utbrott av förtvivlan 
hos barnet. 

I och med det monotona och begränsade beteendet med be-
gränsade intressen och aktiviteter förekommer vad många 
kallar för specialintressen. Dock innebär det inte att barn med 
autism endast har en expertis på sitt specialintresse livet ut, 
utan precis som alla andra skiftar dessa periodvis och kan 
vara flera. 

Kroppsliga beteenden som handviftningar, vaggningar och tå-
gång förekommer också. (N. Västerbro, 2010)

ANNORLUNDA PERCEPTION
Andra vanliga symptom som förekommer i samband med 
autism är störningar i perceptionen, t.ex. över- eller under-
känslighet för beröring, lukter, smaker osv. Även symptom som 
över- eller underaktivitet förekommer samt sömn- och ätpro-
blem. Många begränsningar och svårigheter pga. autism är 
orsakade av annorlunda perception. Att t.ex. bli fysiskt berörd 
kan upplevas som smärtsamt medan det för människor som ej 
har dessa perceptionsstörningar kan upplevas som behagligt. 
(N. Västerbro, 2010)

Utav det som skrivits ovan om autism hos barn är det viktigt 
att påpeka att dessa symptom/beteenden förekommer i olika 
grader och ter sig olika från barn till barn. Autism är en funk-
tionsnedsättning som är väldigt individuell. Det är även vanligt 
att autism är en del av ett flerfunktionshinder, att det förekom-
mer i samband med andra funktionsnedsättningar. 

EN TANKENÖT ANGÅENDE BARN OCH AUTISM

Varför måste det autistiske 
barnet leka med ett annat barn?

(Kommentar från medlem på Facebook-gruppen Autism- och 
Aspergersföreningen Skåne, 2012)

Min tanke är att barnet med autism ska få möjlighet till att leka med 
andra barn utifrån dess förutsättningar. För att uppnå leken krävs det att 

barnen uppmuntras och motiveras med lust. Därför sker det inte under tvång, 
då det handlar om lek. Att få leka med kamrater är mycket mer stimulerande än att 
endast interagera med artefakter eftersom att människor är oförutsägbara och mer 

varierande än vad artefakter är. Dessutom får man vänner på köpet! 

Så som vårt samhälle är uppbyggt så kommer det att komma en dag då barnet med autism 
kommer att behöva lära sig att kommunicera med andra för att kunna ta sig runt i livet, där 

kommer leken med andra barn in som ett startskott. 
Det finns de som vill vara med andra barn men som inte vet hur de ska gå till väga, och så 
finns det de som föredrar sitt eget sällskap men som någon gång hamnar i situationer då 
de behöver kommunicera med andra och så många däremellan. Det är här jag vill skapa 

ett verktyg för barnet genom leksaken och leken. Leksaken och leken med det andra 
barnet ska ge upphov till att barnet ska kunna känna trygghet hos andra än enbart 

sina anhöriga. Allt som allt, barnen behöver detta mer eller mindre.

Varje barn är unikt och har rätt till att vara sig själv till fullo så som alla 
andra människor i världen har och man ska ge alla en möjlighet till att 

förbättra sin tillvaro utifrån sina villkor. Det jag gör är att designa 
en möjlighet för barnet med autism, jag vill ge barnet 

ett alternativ/ett val, även om det är ett han/hon 
väljer bort. 
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Då det verkar vara väldigt grundläggande svårigheter i lek, 
samspel och kommunikation som barn med autism har, vad 
finns det då för sätt att gå till väga för att lära barn med autism 
lek?

Så fort ett barn med autism har fått sin diagnos ställd får
barnet möjligheter till att delta i individanpassade habiliterings-
program för att minska risken för regression i sin utveckling. 
Målet med habilitering är att barn med autism ska kunna ut-
vecklas så mycket som möjligt. Habiliteringen sker stegvist för 
en långsiktighet där barnets styrkor och svagheter ses över. 
Ofta brukar habiliteringen behandla de sociala förmågorna då 
dessa är mest framträdande som svårighet.
(A. Sundström, 2008)
Tidiga intensiva insatser anses vara väldigt viktiga då barnet 
som litet är som mest formbart och har på så sätt större
chanser för att utvecklas positivt. (T. Granat, 2012)

Eftersom att det sociala är extra svårt för barn med autism 
krävs det att man delar upp inlärningen i små steg för att 
skapa tydlighet. Viktigt är att undvika onödigheter som kan 
bli till störningsmoment då dessa kan distrahera barnet med 
autism ifrån det sociala samspelet i nya situationer. Ett sätt är 
att skapa en enkel och bekant struktur som hjälper barnet att 
fokusera och känna sig tryggt. Det är dock viktigt att denna 
struktur har möjlighet till att expanderas så att det kan ge 
upphov till variation för utveckling.
Sådant som är obehagligt bör även undvikas då dessa leder 
till otrygghet hos barnet, vilket hindrar leken ifrån att uppstå.

Även om barn med autism inte har samma förutsättningar för 
att kommunicera som andra barn så är kommunikation precis 
som lek områden där pedagogiska insatser kan göra mest 
nytta. Kommunikation är grunden för mänsklig samvaro.
Därför bör de grundläggande principerna delad uppmärksam-
het, koncentration, imitation och samarbete tränas.
(J. Beyer m.fl., 2000 & E. Zander m.fl., 2006)
Ögonkontakt som är av stor betydelse för kommunikationen 
kan också tränas, men då ej under tvång. Ett sätt kan vara att 
skapa en situation där ögonkontakten blir ett behov.
(S. Powell m.fl., 1998)
Att barnet med autism ska få möjlighet till att kunna uppleva 
sig själv som en del av samspelet i relation till andra är viktigt 
för ett bra samspel. Ett sätt kan vara att man skapar en situa-
tion där förutsättningarna för barnen är att de ska på något 

METODER FÖR LEK

sätt följa och uppmärksamma varandra. 
(J. Beyer m.fl., 2000 & E. Zander m.fl., 2006)
Genom att ta in andra barn som förebilder kan samspelet 
förbättras eftersom att andra barn tillför en mer avslappnad 
miljö. (S. Powell m.fl., 1998) Detta kan bero på att det är lätt-
are att reflektera sig själv i ett annat barn än i en vuxen. Andra 
barn som är med och leker har dessutom ett annat förhåll-
ningssätt än vuxna i situationen då barns intentioner inte är 
att träna barnet med autism till lek och samspel. 

Sist men inte minst är det viktigaste att barn lär sig alltid bättre 
när de är glada och mår bra!

OLIKA BENÄMNDA METODER
Tydliggörande pedagogik innebär att man med hjälp av visu-
ella metoder och medel hjälper personen med autism att få 
en tydlighet och struktur i sin uppfattning av omgivningen. För 
att förstå saker och ting krävs tillräcklig tydlighet som sedan 
skapar en mening. Barn med autism behöver extra tydlighet. 
Då det visuella är en styrka hos många barn med autism kan 
tydligheten göras visuellt. (B. Andersson m.fl, 2008)

Tillämpad Beteende Analys är en metod som använder sig av 
grundläggande principer där metoderna för att träna barnet 
är ur ett beteendeinriktat perspektiv. Man ser till vad barnet 
gör för mycket av och för lite av och skapar därefter inlärnings-
situationer som motiverar barnet och där barnet kan lyckas. 
Detta för att öka barnets olika färdigheter och förmågor till 
bl.a. lek och kommunikation. I TBA anses jämnåriga barn utan 
diagnos vara viktiga som förebilder och lekkamrater i barnets 
träning. (V. Beckman, 2008)

Relation Play är en metod där man arbetar med kommunika-
tion i form utav olika rörelser. Genom motivation, uppmuntran 
och respons tränas barn med autism till ömsesidighet med 
hjälp av turtagningslekar och till imitation med hjälp av objekt. 
Andra grunder som tränas är att ta ögonkontakt, uppmärk-
samma, ta kontroll och fokusera. Målet är att barn med autism 
ska få möjlighet till att få känna på självständighet och del-
aktighet, men viktigast är trygghet. Material som används i 
träningen är visuella, som t.ex. bilder och objekt. Träningen 
sker tillsammans med andra barn, det viktigaste är att andra 
barn ej ska agera som hjälpmedel, utan snarare som kamra-
ter. (B. Åstrand, 2005)

I examensarbetet har jag valt att arbeta med barn i ålders-
gruppen 4-6 år som målgrupp. Detta med anledning av att 
jag under examensarbetets gång i sökandet efter deltagande 
barn har funnit att det är få barn som brukar få en diagnos 
i tidigare ålder. Oftast är barnen i den tidigare åldern fortfa-
rande under utredning, vilket gör att det fortfarande är oklart 
om barnet har autism eller ej. Många barn med autism diag-
nostiseras först vid 4-6 årsåldern.

VAL AV MÅLGRUPP

En anledning kan vara att det är först i den senare förskole-
åldern när andra barn är som mest sociala som barn med 
autisms svårigheter i det sociala blir tydligare. En del barn 
börjar känna sig utanför då de själva upptäckt sina svårigheter 
som håller dem utanför det sociala samspelet.
För att även kunna fokusera bättre på den sociala aspekten 
vid autism har jag även valt att arbeta med barn som har hög-
fungerande autism.

Barn med högfungerande autism går oftast inte på särskolor, 
utan placeras i den allmänna grundskolan för att så tidigt som 
möjligt integreras med andra barn. Vid behov utplaceras även 
resurser som assistenter till barnet för stöd. 

Förskolemiljön är en av de platserna med mest oförutsägbar 
interaktion i samband med andra barn för barn med autism 
i jämförelse med det anpassade hemmet där tryggheten är 
säkrad av anhöriga. Det är på offentliga miljöer som förskolor 
där svårigheterna i det sociala sammanhanget hos barn med 
autism blir tydligare. 

FÖRSKOLAN SOM KONTEXT

Därför är förskolan en naturlig miljö att undersöka utifrån i 
examensarbetet för att hitta möjligheter till lek, samspel och 
kommunikation via en artefakt. 
Dessa tre delar genereras konstant av förskolebarn varje dag 
eftersom att de faller dem naturligt, vilket kan ge upphov till 
en visuell tydlig kontrast till barn med autisms svårigheter i de 
sociala beteendena. 

Förskolan som kontext ger även en möjlighet till att utvärdera 
leksaksprodukten i huruvida den fungerar för andra barn i lek 
och om den har en potential att möta båda parters behov.

För att examensarbetet skulle vara mer empiriskt baserat i för-
hållande till dess storlek deltog tre barn med högfungerande 
autism. Barnen observerades i sociala sammanhang på res-
pektive förskola och var med i användarstudier av modellar-
beten tillsammans med andra förskolebarn.
De tre deltagande barnen är beskrivna i bilagorna Personas.

LEK, SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION
Samtliga barn har diagnostiserats med högfungerande autism 
med olika benämningar beroende på förmågor och svårighe-
ter. Som beskrivet i kapitel 1 ter sig funktionsnedsättningen 
väldigt olika mellan barnen trots att de alla har högfungerande 
autism. Det som barnen har gemensamt är olika svårigheter i 
lek, samspel och kommunikation.

Gemensamt ter sig svårigheterna i form utav att ta initiativ 
till lek, samspel och kommunikation samt att uppehålla dessa 
med andra barn. Dessa är även angivna som mål i barnens 
habiliteringsprogram.
Den ömsesidiga förståelsen, turtagandet och koncentrationen 
behöver tränas och läras in mer för att stärka förmågan till 
lek, samspel och kommunikation.

Dessutom måste motivationen för lek, samspel och kommuni-
kation med andra vara stark nog för att barnen ska motiveras 
till socialisering.

I ensamlek och parallellek brukar barnen leka med leksaker 
som består av utforskande och konstruktion, bland de lek-
saker som uppskattas av barnen finns lego, lera, bokstäver, 
pussel, tv-spel, datorspel etc. Dessa lekar och leksaker kan 
tyda på att barnen är väldigt visuella och sensomotoriska av 
sig, det är den sortens stimulans de tycker om.

ÖGONKONTAKT
Angående ögonkontakt har samtliga barn tränat och fått lära 
sig att ta ögonkontakt i kommunikationssammanhang som en 
del av habiliteringen för att främja sina kommunikationsmöj-
ligheter. Inget av de deltagande barnen känner obehag för 
ögonkontakt och har inga svårigheter med att ta ögonkontakt. 
Däremot har några av barnens familjer berättat att det tidi-
gare varit mindre ögonkontakt innan habiliteringen. 
En av familjerna har även berättat att deras barn tidigare inte 
förstod vad meningen med ögonkontakt var förut, men att när 
barnet väl förstod ögonkontaktens kommunikativa syfte fick 

DELTAGANDE BARN
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barnet en mening i att börja med ögonkontakt vid kommuni-
kationssammanhang.
I observationerna av ett av de andra barnen upptäcktes det 
att barnet hade en tendens att glömma att ta ögonkontakt vid 
kommunikation såvida man inte påminde barnet om att göra 
det. Barnet tenderade även att rikta blicken nedåt i kommuni-
kationssituationer med andra barn.

ETT BARN I TAGET
Något som upptäcktes i två av barnens lek, samspel och kom-
munikation med andra barn var att barnen inte har energi nog 
för att uppehålla ett samspel lika länge som andra barn. Det 
kan beskrivas som att ett samspel med ett barn kan upplevas 
som att hantera ett samspel med tio barn. För båda barnen 
behövdes pauser för att återhämta energin eller variation för 
att barnen blivit uttråkade och sökte stimulans på annat håll. 
Hur länge barnen orkade ha energi till samspelen kunde va-
riera mellan ungefär 10 min till nästan en hel timme.
Utifrån denna slutsats kom jag fram till att skapa en leksaks-
produkt som fokuserar på ett samspel begränsat till två barn 
i taget för att göra det hanterbart för barnet med autism. För 
att främja ett så positivt samspel som möjligt för barnet med 
autism är det viktigt att inte tvinga på barnet med för mycket 
intryck som det andra barnet kan ge upphov till. Andra barn 
är mer oförutsägbara och anpassar sig inte alltid efter barnet 
med autisms fasta rutiner vilket kan medföra en viss osäkerhet 
hos barnet med autism. Därför är små steg är bättre än stora.

FOKUS OCH DELAD UPPMÄRKSAMHET 
Att fokusera utan att bli distraherad av omgivningen var också 
en svårighet för barnen, i synnerhet i samspel där förmågan 
till delad uppmärksamhet var lägre än hos andra barn. Väldigt 
lätt kunde barnen på olika sätt bli distraherade, i synnerhet 
av små detaljer i omgivningen som de andra förskolebarnen 
inte fäste sig vid lika lätt. Detta påvisar den teori om hur barn 
med autism kan befästa sig vid visuella små detaljer istället 
för det övergripande generella. Därför är det viktigt att skapa 
något som är enkelt och tydligt för barn med autism så att den 
sociala interaktionen kommer bättre i fokus.

DET VISUELLA
En stor styrka hos två av barnen är det visuella. Det ena bar-
net är väldigt duktig på logiskt tänkande som t.ex. visuella ma-
triser och lägga märke till detaljer, medan det andra barnet 
har sina styrkor i det visuella tredimensionella såsom lego 
som också är sensomotoriskt stimulerande. Det tredje barnet 
som misstänks ha en nedsatt synförmåga har sin styrka

istället i det auditiva och behöver istället tydlighet i det visuella 
med starka kontraster som underlättar.

SPRÅK
Den verbala språknivån är väldigt olika hos barnen. Det första 
barnet talar alldeles utmärkt och har även god språkförstå-
else. Det andra barnet är senare i talutvecklingen och talar i 
kortare satser av ord men har god språkförståelse. 
Det tredje barnet kan tala utmärkt men har svårigheter i att 
kommunicera med språket då det även blandas ihop med bar-
nets pågående tankar, vilket gör att det för utomstående blir 
obegripligt. 
Då det visuella verkar vara en styrka hos många barn med 
autism blir den visuella kommunikationen ytterst viktig att fo-
kusera på i formgivningen av artefakten för att stödja barnen 
i den icke-verbala kommunikationen, vilket är en grund för att 
sedan kunna utveckla en verbal kommunikation som många 
barn med autism brukar utveckla senare än andra barn.

Sammantaget är det grundprinciperna i lek, samspel och 
kommunikation som de deltagande barnen behöver stöd i och 
detta kan med potential skapas utifrån följande kriterier:

- Motivation
- Främja ögonkontakt via artefakten
- Samspel mellan två barn
- Stöd den delade uppmärksamheten
- Tydlighet
- Visuell kommunikation, icke-verbal

NOTERA
Barnen och deras familjer har och kommer att vara anonyma 
för att skydda barnets identitet. Endast material som godkänts 
visas.
Pga. personliga skäl har barnet med den auditiva styrkan inte 
kunnat fortsätta med sitt deltagande.

Utöver användarstudier av barn med autism och andra barn 
gjordes även användarstudier av enbart barn utan funktions-
nedsättningar för att utvärdera huruvida produktens poten-
tial som leksak i allmänhet är, dessa redovisas även i faserna 
längre fram i detta kapitel.
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BRIO AB, Malmö, moderbolag i en internationell koncern som 
tillverkar och säljer leksaker, spel och barnvagnar. Företaget, 
vars namn är en förkortning för Bröderna Ivarsson, Osby, 
grundades 1884. BRIO är världens ledande tillverkare av trä-
leksaker.

(Nationalencyklopedin, 2012)

Alla föräldrar önskar sina barn en lycklig barndom. Innebör-
den av ”lycklig barndom” varierar från familj till familj, mellan 
kulturer och över tiden. 
Men det finns ändå vissa gemensamma faktorer. Att barnet 
får växa upp under trygga förhållanden och få stimulans som 
utvecklar dess olika behov, är en gemensam nämnare för för-
äldrar. 

(BRIO.NET, 2012)

- BRIOs leksaker är sådana som gör att det börjar klia 
i fingrarna på mig vid blotta åsynen av dem!

För mig är BRIO kvalitet, leksakerna är designade i tåligt ma-
terial som håller i generationer och estetiskt finns det en färg-
stark enkelhet som ger stor plats åt fantasin. När jag söker 
inspiration händer det ofta att jag hämtar det ifrån BRIO.
Precis som BRIO är min vision att ge barn en lycklig barn-
dom, som designer för barn anser jag att artefakter för barn 
ska vara enkla och färgstarka till uttrycket där fantasin får 
utrymme till att stimulera barn i lek.

- Vad skulle enligt mig som designer kunna passa in 
i BRIOs sortiment?

Som ett kommersiellt företag har BRIOs roll i examensarbetet 
varit att handleda för hur produkten ska nå ut till en större del 
av allmänheten. Med BRIOs expertis på barn och leksaker har 
examensarbetet fått stöd i hur leksaksprodukten ska kunna 
vara mer tillgänglig för allmänheten än endast för utlåning på 
lekotek osv.
Ett av examensarbetets ledande syften som formulerades i 
projektbeskrivningen(se bilaga) var att formge en leksak som 
har funktionen av att vara ett hjälpmedel utan att funktions-
mässigt och estetiskt förlora förmågan att kunna tilltala barn i 
allmänhet som leksak.
Andra aspekter i det kommersiella har varit de ekonomiska 
och estetiska(säljande) samt BRIO som varumärke.

Förhållningssättet till BRIO var från början att briofiera den 
resulterande produkten, men har i efterhand reviderats till 
ovanstående frågeställning. Anledningen var att produkten 
ska spegla mig som designer då examensarbetet är egen-for-
mulerad samt med övervägande för ifall BRIO ej skulle välja att 
ta upp produkten i sitt sortiment ska produkten ha möjlighet 
till att kunna tas upp av andra intressenter. 
Produkten är först och främst en leksak som representerar 
mig och mina användare.

EXAMENSARBETET VAR EN MÖJLIGHET FÖR MIG ATT 
UTVECKLAS SOM DESIGNER I FÖRETAGSSAMARBETE
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Att hitta leksaker för barn med autism kan vara en utmaning. 
Många rekommenderar leksaker som stimulerar de styrkor 
och svagheter som funktionsnedsättningen ger upphov till. 
Exempel bland leksaker är taktila som stimulerar känsel, ljud-
baserade för hörsel, lego för finmotorik, pussel för det visuella 
osv. Vad som också rekommenderas är olika typer av säll-
skapsspel som lär barnet med autism grunderna för interak-
tion. (Wikihow, 2012)
De bästa leksakerna för ett barn med autism är sådana som 
får barnet att se sig själv i relation till andra då dessa stödjer 
den sociala utvecklingen. (S. Powell m.fl., 1998)
Vikigast är också att välja leksaker som är anpassade efter 
barnets utvecklingsnivå och att inte tvinga på barnet något 
det upplever som obehagligt. (Wikihow, 2012)

- Kan man formge så att artefaktens förutsättningar
  automatiskt guidar barnen till grunderna i lek, sam-
  spel och kommunikation?

lekotek (modern bildning till grek. thē´kē ’förvaringsplats’ 
efter mönster av bibliotek och diskotek), specialinstitution som 
ger pedagogiskt stöd till familjer med förskolebarn som har 
fysiska, psykiska eller sociala handikapp. Lekoteken bidrar till 
habiliteringen av dessa barn, ger kunskap, råd och stöd angå-
ende barns utveckling, stimulerar aktivering i lekens form och 
utprovar lämpligt lekmaterial för hemlån. 

(Nationalencyklopedin, 2012)

DUMLE
För att få en insikt i vad för slags leksaker som erbjuds barn 
med autism idag via habiliteringen gjordes ett studiebesök på 
Dumle i Lund. Dumle är en idébank av material och leksa-
ker som inriktar sig mot barn på tidig utvecklingsnivå med 
syftet att inspirera och väcka nyfikenhet hos barn via lust till 
att kommunicera, utforska och ha roligt. Material och leksaker 
som finns där är alltifrån egentillverkade till vanliga leksaker i 
leksaksaffärer. (Region Skåne, 2011)

Vid mitt studiebesök riktade vi in oss på vad Dumle erbjuder 
barn med autism. Bland de populära fanns ett bolltäcke som 
syftar till att ge barnet en taktil bombardering vilket ska ge 
upphov till trygghet. Andra leksaker som fanns var sådana 
som var elektroniska där barnet får stimulation via det visuella, 
exempelvis leksaken Bollpopper är en elektronisk plastleksak 

som med hjälp av vakuumsug gör att ett antal färgglada bollar 
cirkulerar i en bana och poppar upp i luften. En annan visuell 
och taktil leksak var en mikrofonliknande som lyste och vibre-
rade i olika färger. Dessa lockar till sig barnet via det visuella.
De leksaksmaterial som närmst syftade till att skapa interak-
tion mellan två barn var gosedjur försedda med vibratorer 
kopplade till två längre sladdar med en knapp på varsin ände 
som barnen kunde turas om att trycka på avstånd. Dock upp-
levde inte pedagogerna på Dumle dessa leksaker som till-
räckligt givande för att uppnå en tillräckligt god interaktion. 
Vanligtvis syftar dessa leksaker till att låta barnet i små steg 
närma sig en okänd leksak och få en förståelse för orsak-
verkan (trycka knapp-gosedjur vibrerar).
Sammantaget riktade Dumles leksaker och material in på att 
ge barn med autism visuell och taktil stimulation enskilt.

ANDRA LEKSAKER
Exempel på andra leksaker som jag fann på nätet för barn 
med autism var My Keepon. My Keepon är en gul liten ro-
botfågel uppfunnen av japanen Hideki Kozima som hjälper till 
att studera social kommunikation hos exempelvis barn med 
autism. Leksaken har två inställningslägen där den ena syftar 
till att reagera och agera via rörelser och ljud när man klappar 
eller petar på den. Det andra läget gör att den rör sig/dansar 
efter musikrytmen. Dessutom finns det möjlighet att spela in 
ljud med My Keepon som spelas upp. (Coolstuff, 2012) Det 
som gör att My Keepon är en stimulerande leksak för barn 
med autism är att den begär uppmärksamhet via olika percep-
tionsintryck samtidigt som den interagerar med mottagaren. 
Detta väcker en nyfikenhet och lust hos barnet.

-Hur kan man formge en artefakt så att det andra
  barnet stimulerar barnet med autism?

Painting Window, är ett fönster för två barn att föra interaktion 
genom observerande målning av varandras ansikten. Painting 
Window ger möjligheter till en tryggare interaktion mellan barn 
då det är ett fönster som placeras emellan som en skyddande 
mur. Ögonkontakt kan på så sätt bli behagligare. 
(Asco Educational, 2012)

- Hur kan man formge så att artefakten ger upphov
  till trygghet i interaktion med ögonkontakt hos
  barnet med autism?

LEKSAKER FÖR BARN MED AUTISM
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UTGÅNGSPUNKTKAPITEL 1

NYCKELORD

VISUELL KOMMUNIKATION
TYDLIGHET

ÖGONKONTAKT
IMITATION

LUST/GLÄDJE/MOTIVATION
TRYGGHET

STIMULATION

TURTAGNING
FOKUS

UTGÅNGSPUNKTKAPITEL 1

Utifrån den research som gjorts har följande mål för examens-
arbetet tydligare formulerats:

- Designa en leksak som attraherar och fungerarför både barn 
med autism och andra barn.

- Designa en leksak som kan ge upphov till lek och samspel via 
visuell kommunikation.

- Ge barnet med autism en trygghet i att våga leka och sam-
spela med andra barn

- Underlätta för barnet med autism att leka och samspela med 
andra barn.

MÅL

26 27



KAPITEL 2

metoder................................................ 30

jag har en idé!...................................... 32
- mask............................................................. 32
- dockskåp...................................................... 32

fas 1..................................................... 34
- skisser, modeller och användarstudier......... 34
- inspiration.................................................... 36

fas 2..................................................... 38
- skisser, modeller och användarstudier......... 38
- barnmått och förvaring................................ 42

fas 3..................................................... 44
- detaljer......................................................... 44
- interiör och exteriör...................................... 48
- färg och material.......................................... 50
- säkerhet....................................................... 50
- cad-renderingar och konstruktion............... 52

arbetsprocess

29



METODER

I kapitel 1 bestod utgångspunkten av tryckta samt elektronis-
ka litteraturstudier som använts för att finna empiriskt material 
som grund för examensarbetet. 
För att bekräfta dessa gjordes även observationer av delta-
gande barn med högfungerande autism för att få en förståelse 
för vad funktionsnedsättningen innebär som funktionshinder i 
det sociala sammanhanget. Denna kunskap användes sedan 
även som metod för att materialiseras i produkten.
Kunskapen som intagits under utgångspunkten har sedan 
kontinuerligt i handledning verifierats av min handledare barn- 
och leksaksforskaren Krister Svensson som dessutom har er-
farenhet av autism hos barn.
Utgångspunkten har sedan filtrerats ner till mål och nyckelord 

att utgå ifrån i arbetsprocessen.

I detta kapitel kommer själva processen från idé till produkt 
att redogöras under tre faser. Den första fasen består av idé 
och modellarbeten där olika idéer kommit till slag från de satta 
nyckelorden och målen som sedan filtrerats ut till ett mer fast 
koncept i fas två.  I fas två har fokuset varit att undersöka och 
formge det valda konceptets möjligheter.
I fas tre har designarbetet sedan gått ner på detaljnivå och 
där CAD-programmet Solidworks har använts för att få fram 
en mer reell gestaltning av leksaksprodukten.
Kontinuerligt har användarstudier gjorts i dessa tre faser för 
att bekräfta och föra fram processen. 

BRIO blev först under kapitel 2 mer aktiv i form utav hand-
ledning och som inspiration för examensarbetet. Fokuset har 
varit på leken, det kommersiella och själva formgivningen.

De specifika designmetoder som främst använts under denna 
process och som haft störst betydelse har varit gestaltningen 
av idéer i form utav två- och tredimensionella skisser, inspira-
tion via moodboards samt BRIOs sortiment. Utsagan av dessa 
metoder har sedan utvärderats i sessioner av användarstu-
dier med deltagande barn, deltagande barn med andra barn 
och enbart andra barn. 
I mina användarstudier har mitt förhållningssätt som designer 
till mina användare varit utifrån user centered design, ett be-

grepp där professor Klaus Krippendorff menar att designers 
måste visa sina användare hänsyn utan att ta till universella 
lösningar då the user är en myt. Det finns inte en enda använ-
dare, utan alla är vi olika. (K. Krippendorff, 2006)
Detta förhållningssätt har varit viktigt för mig då mina använ-
dare är barn med autism, vilket innebär att barnen har olika 
förutsättningar för att kunna vara med i sociala sammanhang.

Även en s.k. backtracking av liknande existerande produkter 
har gjorts för att dra nytta av dessa till leksaksprodukten. 
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MASK
En mask är en artefakt med funktionen att täcka ett ansikte. 
Syftet kan vara att vara en förklädnad, att dölja identitet, att 
skydda den som bär masken eller skapa en illusion av en ann-
an varelse.
Masker kan vara hela eller halva, beroende på hur mycket av 
ansiktet ska täckas. Det finns även sådana masker som döljer 
hela huvudet. (Wikipedia & Nationalencyklopedin, 2012)

I teorin på kapitel 1 kom jag bl.a. fram till att det som framför-
allt är en förutsättning för lek, samspel och kommunikation är 
att barnet måste kunna känna trygghet. Utan trygghet ingen 
lek.
Jag reflekterade över vad det finns för artefakter som skapar 
trygghet hos människor. Artefakter som skapar trygghet är 
sådana som skyddar, oftast kan man gömma sig bakom dessa 
också.

Masker är sådana, de kan både täcka ansiktet och samtidigt 
framhäva delar av det. Väldigt vanligt är det att ögonen är de 
som framhävs och fokuseras på i en mask. Med masken som 
utgångspunkt ville jag som designer skapa en sorts mask som 
både skyddar och skapar en trygghet för barnet med autism, 
men som samtidigt kan framhäva ett annat barns ögon för att 
främja ögonkontakt som är en stor del av det kommunikativa 
samspelet. Syftet är att via en sorts mask kunna lära barnet 
med autism att tolerera ögonkontakt och göra de mer behag-
liga för att öppna upp den visuella kommunikationen.

DOCKSKÅP

När mitt barnbarn var i den åldern du söker var han väldigt 
fascinerad av vackra saker och små ”världar”. Han kunde bli 
betagen i saker som påminner om tittskåp, eller ”snöglober” 
eller leksaksakvarium, prylar som blänkte och hade vackra 
klara färger gärna med rörelser… Det visuella tycktes ha en 
väldigt stor betydelse.

(Kommentar från medlem på Facebook-gruppen
Autism- och Aspergersförbundet, 2012)

Dockskåp, även kallat dockhus är en modell av ett hus eller 
en lägenhet som används för att leka med dockor. Det kan 
likna en låda utan front och tak eller en byggnad som saknar 
framsida för att utrymmena ska vara åtkomliga. Rummen möb-
leras med miniatyrmöbler och små dockor i passande storlek. 
Leken i denna miljö möjliggör rollspel för små barn i vilka de 
lekfullt kan efterskapa sin egen bostads-och familjesituation, 
leka igenom självupplevda eller påhittade situationer.

(Wikipedia, 2012)

Förmågan att kunna dela uppmärksamhet tillsammans med 
någon annan är väldigt viktigt då det också innebär att ha 
förmåga till ömsesidig förståelse för andra människor. Att ha 
förmåga till ömsesidig förståelse för andra är ett av grund-
stenen för leken. (M. Åberg, 2009)
För att materialisera denna kunskap reflekterade jag återigen 
över vad det finns för artefakter som kan inneha dessa egen-
skaper, att främja barnet med autism till att dela sin uppmärk-
samhet gemensamt med ett annat barn.
Citatet skrivet av medlemmen på Facebook-gruppen för
Autism- och Aspergerförbundet som berättar om hur dennes 
barnbarn fascinerats av det visuella i form utav små världar 
fick mig att associera till miniatyrvärldar, närmare bestämt 
dockskåp. Tänk om man skulle kunna skapa en liten värld för 
barn att gemensamt dela och som är formgiven så att den 
endast är tillgänglig på ett visst sätt och utrymme mellan bar-
nen? 

- Om man kombinerar egenskaperna i en mask, att
  skydda och att främja ögonkontakt, med egen-
  skaperna i ett dockhus, att begränsa leken till ett 
  visst utrymme på ett visst sätt, vad får man då?

På höger sida finns svenska designteamet Little Red Stugas 
mask Bu och ett dockskåp av tyska leksaksföretaget Hase 
Weisse med ett urval av mina skissidéer kring olika masker 
för barn samt ett skissförslag på en kombination av dessa två 
artefakter.

JAG HAR EN IDÉ!
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SKISSER
Överst visas ett urval av de skisser jag började med utifrån 
konceptet mask och dockhus. Idén var tänkt som ett dockhus 
med titthål på vardera sida för två barn. Titthålen placerades 
medvetet precis mittemot varandra med syftet att skapa direkt 
ögonkontakt. Jag provade även med olika former på titthålen 
för att skapa olika uttryck.
För att sedan kunna komma åt leken inuti formgav jag öpp-
ningar för händer och armar på sidorna alternativt på samma 
sidor som titthålen.
Med hjälp av dessa fysiska begränsningar i artefakten skär-
mas omgivningen av ifrån den tänkta leken inuti. Detta för att 
underlätta för barnet med autism att fokusera på det andra 
barnet och på den interaktion som skulle kunna ske. Med 
avskärmningen förtydligas lekkamraten som finns på andra 
sidan, vilket var grundidén.
Då grunden är ett dockhus tänkte jag att man möjligen skulle 
kunna ta in leksaker inuti att leka med. Men vad för slags lek-
saker skulle det vara i så fall, nya eller befintliga?
Den sista skissen var ett litet avsteg med en idé om en mer 
öppen variant av titthål med ett utmanande vippmoment för 
att vidga leken.

MODELLER
I de första modellerna realiserade jag skisserna och provade 
själv ut dessa för att förstå hur det skulle kunna upplevas. När 
den första modellen gjordes var min tanke att lekutrymmet 
där inne skulle vara tillräckligt stort för två par händer och 
den lekaktiviteten som skulle finnas därinne. Min tanke var att 
sedan utifrån användarstudierna revidera modellerna.

ANVÄNDARSTUDIER
De två sista bilderna är tagna ifrån en användarstudie av för-
sta modellen som ett av mina deltagande barn fick prova. Det 
jag i början ville undersöka var ifall dockhuset/tittlådan och 
den direkta ögonkontakten var möjlig, om barnen överhuvud-
taget var villiga att titta in utan att känna obehag. Det som kom 
fram var att tittlådan gav upphov till en nyfikenhet hos barnen 
då den såg ut att innehålla något hemligt. Att se in var inga 

problem och inte heller den direkta ögonkontakten.
Något som även uppkom var att barnen genom titthålen lekte 
tittut-lekar och minspel. Det verkade som om att det var något 
intressant med ögonfokuseringen och att dölja andra delar av 
ansiktet, samt att göra grimaser bakom fasaden. 
Jag kom även fram till att för bästa insyn i tittlådan behövdes 
ett enda stort titthål där näsan också skulle få plats.
Näsan skulle annars vara i vägen då den stötte emot tittlådans 
vägg och på så sätt gör att ögonen inte når ända fram för att 
se inte ordentligt.

Den mest intressanta upptäckten i användarstudierna var att 
det barn som har en tendens att glömma ta ögonkontakt i 
kommunikationssituationer, kunde med hjälp av modellen 
hålla kvar ögonkontakten med det andra förskolebarnet utan 
modellen efteråt. Fokuseringen hjälpte barnet att hålla kvar 
ögonkontakten.

Precis som jag förutspådde fick modellerna gå ner ganska 
mycket i storlek då de var för stora och ganska oåtkomliga för 
barnen. I och med förminskningen förlorades lekutrymme, vad 
för lek skulle nu kunna få plats med två par händer i?

Ett annat problem som uppstod i användarstudierna var när 
jag provade med att använda mig av befintliga leksaker som 
placerades inne i tittlådan.
Det var svårt att motivera barnen att ta in etablerade leksaker 
i tittlådan för lek då leken försvårades, varför skulle de leka 
inuti när det var så mycket enklare utanför?
Däremot var barnen villiga att placera in sina leksaker för att 
visa upp och titta på.
Min riktning fick nu bli att skapa nya leksaker som tillhör tittlå-
dan för att kunna motivera barnen till lek inuti. Vad för ny given 
lek skulle jag skapa?

Den sista bilden på den mer öppna modellen som upp- och 
nervänd med vippmomentet fungerade inte då fokuseringen 
försvann med det öppna.

FAS 1
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INSPIRATION
För att komma igång med idéer till lekar söktes inspiration via 
leksaksprodukter baserade på en del av nyckelorden i kapitel 1. 
Den övre moodboarden består av leksaker från BRIOs sortiment 
medan den nedre är på leksaker sökta på Google. De BRIO-
leksaker som valts ut råkade vara de som riktar sig mot barn i 
åldersgruppen 12-36 månader, vilket är under min målgrupps 
åldersgrupp. Detsamma gäller den nedre moodboarden.
Båda består av olika visuella, enkla och tydliga leksaker. Detta 
kan påvisa att den visuella och enkla tydlighet jag söker efter 
till min produkt överensstämmer med leksaker för yngre barn. 
Denna upptäckt i sig överensstämmer med teorin om att barn 
med autism är senare utvecklade i det sociala området, där le-
ken befinner sig.
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I mina träffar med de deltagande barnens föräldrar visade 
jag min idé om en tittlåda och frågade om förslag till vad för 
slags lek som skulle kunna fungera inuti. Jag fick förslag på att 
skapa djur för att de flesta barn är bekanta med djur. Detta 
upplevde jag som en god idé då djur i sig är relativt könsneu-
trala till uttrycket (kan dock vara beroende av hur de form-
ges), vilket också överensstämmer med mina tankar om bra 
leksaker för barn.
Jag skissade fram olika förslag på djurleksaker, med idéer om 
Noas ark och totempålar. Någonstans där på vägen kom skis-
sen på den lilla gula fågeln som står på elefanten fram. Denna 
lilla gula filur som jag sedan döpte till kiwifågeln, en associa-
tion till den riktiga kiwifågeln, kom sedan till att bli grunden för 
resten av projektet.

Jag fick även förslag på att använda mig av magneter i lek-
saken. Detta för att det vore en bra hjälp för de barn som 
ej utvecklat sin handmotorik så väl ännu. Magnetismen skulle 
kunna hjälpa dessa barn med att para ihop eller styra saker 
dit de ville lättare . Att leka med magneter är enligt mig spän-
nande då det är en slags osynlig magi som sker. I och med 
dessa synpunkter hade jag följande tre element:
Djurfigurer, magneter och tittlådan. 

- Vad får man utav dessa?

SKISSER
Utifrån ett BRIO-möte och en aha-uppenbarelse kom jag fram 
till att jag ville fortsätta på facebook-kommentaren, där en 
medlem hade skrivit om sitt barnbarns fascination för små 
världar. Här kom kiwifågeln från skissen in i bilden och jag 
beslöt mig för att bygga upp en naturvärld i tittlådan utifrån 
den som koncept. Kiwifågeln skulle göras i flera likadana för 
att underlätta imitationen, det är alltid roligare och lättare att 
imitera om man har sitt egna set. (J. Beyer m.fl, 2000)
Imitation är även ett av de viktigaste verktygen för att lära sig 
att leka. (E. Zander m.fl, 2006)
Efter Brio-mötet kom jag också på idén om att göra magnet-
handtag på utsidan som skulle kunna fånga upp och styra 
kiwifågeln inne i tittlådan längs med väggar och tak. Därmed 
försvann också bekymret med för lite lekutrymme. Händerna 
hålls utanför världen vilket också medför en mindre risk för 
obehaglig beröring, som en del barn med autism kan uppleva 
(se skisser).
För att leken skulle fungera bättre krävdes det att tittlådan 
skulle få en utformning där kantövergångar blev mjukare, an-
nars skulle kiwifåglarna fastna och ramla ner så fort de när-
made sig en kant. Jag skissade på olika former av tittlådan, 
bl.a. sfär-former. Men jag kom fram till att en hangarliknande 

form skulle fungera bäst då det inte finns någon mening i att 
åka runt med kiwifåglarna på sin egen sida då man inte kan se 
vad man gör, men visst är det inte omöjligt om man skulle vilja 
det. Därmed blev sidorna och taket lekytan för kiwifåglarna 
att åka/flyga runt på. Utifrån sett är även den ytan mest lät-
tillgänglig för barnen att föra armarna runtom bekvämt.
Ett plus är att det också blir billigare och lättare ur tillverk-
ningssynpunkt att endast behöva böja ett material istället för 
att gjuta fram en helt ny, då nya verktyg behöver tillverkas för 
en mer organisk form.
 
MODELLER
På modellbilderna syns en utveckling av tittlådan från fyrkan-
tig låda till hangarformad. Kiwifåglar och magnethandtag i kar-
tong gjordes för att provas ut i användarstudierna. I den sista 
bilden på tittlådan syns ett litet hål för kiwifåglarna att läggas 
in i, hålen är startpunkten för barnet att utgå ifrån.
(Denna del redovisas senare i avsnittet Fas 3 Detaljer)

De nedre bilderna visar modellens utveckling invändigt. I form-
givningen föreställde jag mig kiwifågelns värld som en natur 
bestående av gröna kullar, skog och himmel. På bilderna syns 
även kiwifåglarna som hålls uppe med magneter.
Jag målade insidan med akrylfärg för att enkelt gestalta na-
turvärlden. För att få fram skogen gjordes små kartongträd, 
dessa skulle utgöra hinder för kiwifåglarna att navigera sig 
runt, samtidigt ger de världen ett mer tredimensionellt uttryck.
Det som nu framkom klart och tydligt var hur mörkt det skulle 
bli i tittlådan. För att få in mer ljus integrerade jag ljusinsläpp-
en genom ett cirkulärt hål på toppen som invändigt skulle se 
ut att representera solen (=ljus!). Även molnutskurna former 
gjordes för att öka ljusinsläppet. (Molndetaljerna finns också 
redovisade senare i avsnittet Fas 3 Detaljer)

När jag skapade denna naturvärld behövdes det en uppgift för 
att ge leken en stabilare grund. Vad skulle kiwifåglarna göra i 
världen förutom att flyga runt?
I och med att många barn med autism har svårigheter med 
grunderna i lek blir även låtsasleken som är nästa steg svår.
(L. Sundbaum, 2011) Därför behövdes en uppgift som guidar 
och bra vore det ifall denna uppgift innehöll en av lekgrun-
derna. Min tanke var att integrera grunden turtagning. 
Från början var min tanke att varje titthål skulle ha varsin 
korg som skulle representera fågelbo. Syftet var då att barnen 
skulle para rätt kiwifågel till rätt bo med hjälp av färgmatch-
ning. Denna idé slopade jag eftersom att risken för parallellek 
skulle uppstå då barnen skulle kunna göra uppgiften samtidigt 
var för sig. Turtagningen skulle då försvinna.
Min nya idé kom att bli en landningskulle centrerad på botten 

FAS 2
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(se nedre bilder). Genom att ”flyga” upp med kiwifågeln till 
toppen där solhålet finns(se bild) kan man sedan ta kiwifå-
geln med handen och landa den på mitten av landningskullen 
genom att släppa den ifrån solhålet. I och med att det bara 
finns en enda kulle och att solhålet är endast stort nog för att 

landa en kiwifågel i taget, måste barnen turas om. Under tiden 
det ena barnet landar sin kiwifågel kan denna andra iaktta 
och även imitera/lära sig bästa sättet för att träffa mitten av 
landningskullen. 
(Landningskullen presenteras också i avsnittet Fas 3 Detaljer)
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ANVÄNDARSTUDIER
Denna idé mottogs mer än väl av samtliga barn i mina använd-
arstudier. Det som kom fram användarstudierna var att barn 
fascineras av magnetism. Det som var spännande för många 
barn var också förmågan att kunna styra ett föremål utan att 
synligt använda sina händer. Barnen lekte även med gravi-
tationen på så sätt att de släppte ner kiwifåglarna från taket 
på insidan genom att dra ifrån handtagen. 
Många av de nyckelorden i kapitel 1 och andra bra punkter för 
leken kunde bockas av i användarstudierna, dessa var:
lust, ögonkontakt, delad uppmärksamhet, fokus, imitation, be-
rättande, iakttagelse, turtagning, samspel och låtsasIek. 

Barnen fick upp en lust för modellen, antingen av helheten 
att det var något nytt, magneterna eller av kiwifåglarna vilket 
skapade ett intresse som motiverade. Därefter började bar-
nen undersöka modellen. När barnen såg in i tittlådan fick de 
ögonkontakt och upptäckte varandra ur ett annat perspektiv. 
Vissa lekte även minspel genom titthålen. Gemensamt ska-
pades en tydlig delad uppmärksamhet på världen inuti som 
enbart barnen tillsammans delade. Barnen hade fokus på 
samma punkt. När sedan det ena barnet upptäckte och gjorde 
något nytt med t.ex. kiwifågeln iakttog det andra barnet och 
imiterade. Barnen visade och berättade även för varandra nya 
saker som kunde göras med kiwifåglarna. Genom lekuppgiften 
att landa kiwifågeln på landningskullen uppstod även turtag-
ningen där barnen också iakttog varandra i väntan på sin tur.
Alla dessa delar är lek och samspel, och efter ett tag övergick 
denna lek som var undersökande och funktionsmässig till att 
bli låtsaslek. Barnen hittade nya sätt för leken att fortskrida 
genom att t.ex. byta plats på kiwifåglarna och handtagen, så 
att kiwifåglarna istället sprang på utsidan av tittlådan. Även 
låtsaslek i form utav rollekar uppstod när barnen låtsades att 
vara kiwifåglarna som talade och lekte med varandra.

Leksaken uppnådde sitt syfte i användarstudierna!
Det som verkligen var en bekräftelse på att det var lek var de 
leksignaler och lekutseende som kom fram hos barnen, dessa 
var glädje, skratt och fysisk aktivitet.
Vissa gånger utbrast barnen att de hade roligt, att de ville ha 
en sådan leksak.

Mitt förhållningssätt user centerd design, att ta hänsyn till 
mina användare utan att styra eller standardisera leken har 
varit väldigt viktig för att leken skulle bli så naturlig som möj-
ligt. Riktig lek uppstår inte under tvång.
(B. Knutsdotter Olofsson, 1987)
Vid varje session har jag från början förklarat och visat för 
barnen vad man kan göra med leksaksmodellen, därefter har 
det varit fritt fram för barnen att styra leken med leksaksmo-
dellerna. Att låta barnen vara självständiga så att de styr sin 
lek är viktigt, det är barnen som ska styra leken och leksaken, 
inte tvärtom. Barnen är de som ger leksaken sin mening. Där-
för var det också viktigt att både jag och andra vuxna höll oss 
utanför i användarstudierna. Dock var en del assistenter och 
pedagoger med i de första användarstudierna som stöd, mest 
för mig för att förstå hur jag skulle agera.
Målet för barn med autism är att kunna klara sig själva utan att 
ha vuxna som förmedlare, många gånger kan vuxna förstöra 
leken genom att bara finnas till hands. Detta för att barnet 
istället kan komma att vända sig till den vuxna istället för direkt 
till det andra barnet, vilket förlänger den direkta kommunika-
tionen som kan dra ner leken och samspelet. Istället bör det 
vara barnen som stimulerar varandra så att leken uppehålls 
direkt gemensamt. (L. Höglund m.fl., 2008) 
Det är gemenskapen mellan barn som håller igång interak-
tionen, leksaken har sin uppgift i att locka till sig och bjuda in 
barn till denna gemenskap. (B. Knutsdotter Olofsson, 1987)
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BARNMÅTT OCH FÖRVARING
Med tanke på att barn är små människor som växer i raketfart 
kan det vara svårt att utgå ifrån fasta mått, även när det gäller 
barn i samma åldrar. Detta är också extra svårt då barn säl-
lan sitter stilla förutom när de måste, vilket sällan händer i lek 
där de är så fysiskt aktiva. I mina användarstudier har jag sett 
hur mycket barnen rört sig runt modellerna, ofta ställer de sig 
upp och använder hela kroppen när de leker med modellerna.
Det är som om att de tar in lekupplevelserna med alla sina 
sinnen.
När jag gjorde mina modeller utgick jag ifrån barnen i mina 
användarstudier där jag observerade hur tillgängliga modell-
ernas dimensioner var i förhållande till lek och komfort. Jag 
kom fram till att det fanns tre viktiga delar att ta hänsyn till, 
dessa gällde titthålet, tittlådan samt handtagen för bra grepp.
Jag valde att utgå direkt ifrån de befintliga barn som var med i 
mina användarstudier då de var mina användare i mitt projekt.

Titthålet, utgick jag ifrån olika barnglasögonmått där dimen-
sionera låg på 108-125x20-25,5 mm. Ytterligare millimetrar 
fick läggas till då dessa mått är ifrån barnglasögon som sluter 
rätt tätt runt ögonen. Dessutom ökades själva höjden då jag i 
användarstudierna upptäckte att det krävdes utrymme för nä-
san så att man skulle kunna få bästa möjliga insyn i tittlådan. 
Själva placeringen höjdes/sänktes genom direkta iakttagelser 
i samband med tittlådans höjdförändringar i användarstudi-
erna.
En viktig aspekt var att placeringen inte fick vara för hög i 
förhållande till måttet under titthålet, då ögat med ett seende 
rakt fram har ett synfält nedåt på 70 grader, vilket innebär att 
en del yta försvinner.(Nationalencyklopedin, 2012) Med detta 
i åtanke låg titthålets dimensioner på 130x700 mm med en 
placering på 80 mm mätt ifrån tittlådans höjdkant till titthålets 
höjdkant.

Tittlådans dimensioner gick ifrån att vara ett gissande 
på 400x400x400 mm till att sänkas ner till det slutgiltiga 
250x320x300 mm. Utifrån de stora dimensionerna var jag 
medveten om att jag skulle behöva revidera efter barnen i 

användarstudierna. De aspekter jag tog hänsyn till var om 
barnen kunde hålla om/nå runt med armarna om tittlådan, hur 
hög tittlådan var beroende på vart den placerades under le-
ken (golv, barnbord, köksbord etc., därmed även ögonhöjds-
förhållandet) och hur långt avstånd som behövdes emellan 
barnen för att kunna nå fram med armarna i leken.
Dessutom behövde avståndet emellan barnen vara tillräckligt 
för att fortfarande upplevas som en trygg mask. Höjden på 
tittlådan kom att utgå ifrån placering på bord då den på golvet 
blir alldeles för otillgänglig för ögonen.
 
Handtagen, som är inspirerade av airhockey-handtag, utgick 
jag ifrån kiwifågelns diameter där plattan på handtagen be-
slöts för att vara en aning större. Utifrån det ritade jag tre al-
ternativ på handtag med knoppar som barnen fick prova. Två 
av dessa sluttade inåt (övre diametern var större än nedre)
medan den tredje var helt rak. Syftet med sluttningen var att 
skapa ett fastare grepp för fingrarna. Den raka var till för att 
se skillnaden mellan sluttande och rakt. 
Av användarstudierna där nio barn fick prova och välja vilka 
de tyckte bäst om kom jag fram till att göra en mellanvariant 
av de två sluttande. För säkerhets skull lät jag barnen prova 
noggrant två gånger om i olika ordningar för att se till så att 
de verkligen valde den de tyckte om att hålla och inte enbart 
efter den senaste som de kom ihåg. 

Den sista aspekten kring mått som jag tittade på var förvaring.  
Då målet var att leksaken även kanske skulle nå ut till familje-
hem tog jag en titt på förvaringsdimensioner från möbelked-
jorna IKEA, ILVA, MIO och BoConcept. De förvaringsmöblerna 
jag tittade på var bokhyllor, hyllor, byråar, skåp och förvarings-
möbler för barnrum. Min tanke var att leksaken skulle kunna 
förvaras med tillbehören inuti tittlådan som sedan skulle för-
varas på hyllplan, hyllfack, på byråar eller i skåp. Utifrån dessa 
mått tog jag ett genomsnitt av de angivna måtten och kom 
fram till att för praktisk förvaring så skulle leksaken inte få 
överstiga måtten 380x350x370 mm. Detta klarade leksaken 
galant då den ligger på 250x320x300 mm.
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DETALJER
Kiwifågeln, som är formgiven utifrån dess första skiss har ut-
vecklats i sitt uttryck med små skillnader. Redan i den första 
skissen abstraherade jag fågeln till att ha ett enda attribut 
kvar, näbben. För mig var det tillräckligt som attribut för att 
ses som en fågel. 
Näbben är som sagt den del som utvecklats mest, från början 
var den mer papegoje-lik. Men eftersom att jag associerade 
fågeln till kiwifåglar pga. att de saknade vingarna valde jag att 
formge om den till en mer kiwiliknande smalare näbb.
Själva storleken på kiwifågeln hade jag redan en bild av i bör-
jan, en handvänlig storlek att hålla i. Med handvänlig menar 
jag något litet att ha i handen. Självklart skiljer detta sig mellan 
vuxen och barn, men då jag anpassade kiwifågeln efter kraven 
från smådelscylindern(se avsnitt Säkerhet) var det snarare en 
vuxenhand som jag tänkte på. Även om leksaken riktar sig mot 
äldre barn än tre år så ville jag få med denna aspekt då det 
alltid finns en risk för att ett barn under denna åldersgräns 
kan få tag på leksaken.

För att motverka slitage ska kiwifågeln ha en bit filt påsatt på 
undersidan, detta förhindrar både slitage på kiwifågeln och 
på tittlådan. Dessutom täcks magneten som sitter limmad och 
förankrad i kiwifågeln.

Som skrivet i fas 2 så ska kiwifågeln finnas i flera antal för att 
gynna imitationen, närmare sex stycken. Detta antal beror på 
att jag tänkt att varje barn ska ha vars två handtag, en för 
varje hand och då även en kiwifågel för varje handtag. Att det 
finns ytterligare två kiwifåglar beror helt enkelt på att man ska 
kunna ha en i reserv.
Då kiwifåglarna skulle vara sex till antalet vore det tråkigt ifall 
alla såg likadana ut. Därför skapade jag sex karaktärer(två av 
dessa syns på bild) för att ge variation. Variation skapar ett 
större intresse och en möjlighet till att välja. Därmed skapades 
även en möjlighet för barnen att kunna relatera till karaktärer-
na på olika sätt, vilket ger leksaken en större mening. När jag 
valde karaktärer utgick jag ifrån att ha en neutral och resten 
anspelades på motpoler baserade på humör. Exempelvis finns 
det en som är glad med en motpol som är ledsen.

Handtagen, som styr kiwifåglarna inspirerades av airhockey-
handtag. Dessa formgavs efter behovet att en del barn med 

autism har annorlunda perception gällande beröring, vilket för 
många kan innebära obehag. (N. Västerbro, 2010)
Plattan i handtaget är större än själva knoppen som hålls av 
fingrarna för att motverka att händerna berör varandra i ev. 
mini-kollisioner som skulle kunna ske under leken. I en ev.
mini-kollision kommer handtagen att stöta ihop innan händer-
na gör det, vilket kan minska risken för beröring av misstag.
Även handtagen har en bit filttyg på undersidan av samma skäl 
som kiwifågeln.
 
Träden bestämdes från början att de skulle vara formgivna 
som profiler för att ge en kontrast till de cylinderformade
kiwifåglarna.
Från början tänkte jag att det skulle vara två sorters träd, 
gran och bullig träd i varsin gröna nyans(se bildskiss). Dock 
beslöt jag mig för att endast ha en sort, den bulliga, då jag 
ansåg att det i det lilla lekutrymmet skulle bli för trångt.
Dessutom hade två olika former blivit för plottrigt till uttrycket, 
enkelheten och tydligheten skulle ha i så fall ha försvunnit.
Själva storleken på träden är något större än kiwifåglarna för 
att kiwifåglarna(barnen) skulle få en känsla av att vara i en 
skog bland högre träd.

Boet(startpositionen), designades utifrån att det fanns en 
synpunkt ifrån mina handledare om att det behövdes en ut-
gångspunkt för barnen att starta leken.
Boet som är ett hål med en behållare på insidan för kiwifågeln 
att läggas in i är formgiven så att den följer kiwifågelns färg 
och form för att underlätta matchningen för barnen.  Hålet är 
format och placerat efter att kiwifågelns underdel ska riktas 
mot väggen för att kunna fångas upp av handtaget. Behål-
laren är en halva för att man sedan ska kunna föra upp fågeln 
med handtaget därifrån.
Själva placeringen på vänster sida är uttänkt ifrån att man av-
läser saker från vänster till höger (i alla fall i västvärlden).
Från interiörens perspektiv valdes bokträ som utseende då 
det naturliga materialet gav ett uttryck av fågelbo.
Bokträet bröt även av och gav en fin kontrast till interiörens 
färgglada uttryck. 

FAS 3
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Molnen skapades utifrån behovet av ljus i tittlådan som var 
så mörk. Då jag ville skapa en leksak med frånvaro av teknik 
valde jag att göra enkla hål. Men för att inte enbart göra hål 
fann jag lösningen att integrera hålen som moln i leksaken. 
Denna lösning upplevde jag som att den förhöjde estetiken då 
molnhålen skapar en kontrast till resterande delar i leksaken.

Landningskullen som tillför turtagningen(beskrivet i Fas 2
Användarstudier), är en tredimensionell gestaltning av interi-
örens grafiska kullar inspirerad av helikopterplattor. Formen 
är liksidig formgiven med en storlek och sluttning som gör att 
kiwifågeln i dess misslyckade landning faller så att den hamnar 
längs med väggarna i tittlådan. Detta gör att man kan fånga 
upp kiwifåglarna med handtagen lättare genom väggarna.
Själva storleken på kullens topplatta är ungefärlig med kiwifå-
gelns diameter för att ge plats åt en kiwifågel att stå på i en 
lyckad landning. För att hjälpa kiwifågeln på traven i sin land-
ning då tyngdlagen har sin egen vilja att låta kiwifåglarna miss-
lyckas ska en magnet placeras inuti kullen. Denna magnet hjäl-
per till att fånga upp kiwifågeln, vilket underlättar landningen. 
På plattan är även en enkel mittpunkt formgiven för att ge 
barnen ett mål att sikta mot. Ett antal skissförslag gjordes, 
men jag kom fram till att ha en ring med en prick i mitten för 
att vara så enkelt och tydlig som möjligt.

Bottenplattan och fingerhålet, är utformat pga. praktiska skäl, 
att städa. Vad skulle hända om barnen åt glass samtidigt som 
de lekte med leksaken? Och helt plötsligt skulle få för sig att 
kiwifåglarna också skulle äta glass, inne i tittlådan?
Med denna aspekt formgav jag tittlådan så att den skulle vara 

öppningsbar och tillgänglig för bl.a. städning eller ev. repara-
tioner där leken gått vilt till.
Det fanns flera sätt att lösa detta på, exempelvis skulle gav-
larna kunna vara avtagbara där valvet(den böjda delen) sitter 
fast med bottenplattan. Ett annat alternativ var att valvet
skulle vara den avtagbara delen, vilket skulle betyda att gav-
larna och bottenplattan skulle sitta ihop istället.
Men det alternativ som valdes var ett tredje alternativ, där 
endast bottenplattan kunde lossas av. Valet berodde på att 
det är en lättare konstruktion och handling att utföra, en enda 
plan platta lossas ur en fyrkantig ram.
Genom att bottenplattan har en avfasad ram på kanterna som 
passar med rammåttet på tittlådans insida skulle bottenplattan 
enkelt kunna ploppas ihop med de resterande(se skissbild).
För att enkelt få loss bottenplattan utan att tillföra för mycket 
praktiska element i estetiken gjordes ett enkelt fingerhål. Fing-
erhålet, som är passat efter en vuxen mans finger, har en öpp-
ning som sträcker sig lite högre än själva plattan, vilket gör att 
man enkelt med fingret kan pressa loss bottenplattan
(se skissbild).
För att inte bottenplattan ska lossna när leksaken bärs be-
stämde jag mig för att ha enkla magnetfästen som håller ihop 
delarna. Det var självklart för mig att använda något så enkelt 
som magneter då detta redan genomsyrar leksakens kon-
struktioner. Varför komplicera det?
 
Att tittlådan är öppningsbar öppnar upp för att tittlådan i en 
produktutveckling har möjligheten att vara möjlig att variera 
och expandera till en kollektion, där bottenplattan exempelvis 
kan bytas ut till en annan med en annan miljö.
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INTERIÖR OCH EXTERIÖR
Min tanke var att skapa en naturvärld för kiwifågeln, eftersom 
att naturen är där fåglar vistas. 
Genom att utnyttja all den yta som fanns inuti formgav jag 
den efter en enkel och väldigt grafisk estetik av en natur med 
gröna kullar och himmel. Det råkade även vara så att jag hade 
en period av förkärlek till gröna kullar, vilket jag tyckte kunde 
passa in just då. Träden hade jag tänkt att de endast skulle 
finnas som tredimensionella för att skapa en kontrast till det 
grafiska. Om det hade funnits träd även i interiören så skulle 
det ha blivit för plottrigt, vilket kan bli en risk för att det blir för 
mycket detaljer som barn med autism kan lockas av att fokus-
era på istället för helheten. Därför var enkelhet och tydlighet 
viktigt.
Med enkla former och starka färger försökte jag att skapa ett 
lekfullt uttryck som skulle vara tydlig i färgkontrasterna för att 
inne i tittlådan lättare kunna urskiljas.
Jag inspirerades av BRIOs sätt att skapa djup i sina affisch-
bilder med enbart färgnyanser av en enda färg. På så sätt fick 
även min interiör ett djup, bestående av tre nyanser grönt av 
kullar och två nyanser av blått där den mörkare illustrerar en 
horisont i himlen.
 
När jag skapade exteriören från början inspirerades jag av 
BRIOs nyare leksaker, där det finns en estetik av färgkombina-
tioner bestående av vit färg med en färgstark accent.
Dock upplevde jag som om att denna exteriör blev för stark 
när jag provade dessa på modellen med färgpapper. Det jag 
också upplevde var att jag inte fann någon koppling till insidan 
förutom att det bara vara ett ”snyggt skal”, vilket inte var vad 
jag ville uppnå. Men det fanns något i färgbården som jag 
tyckte om i kombination med BRIO-loggan.
Efter att ha skissat exteriören i olika färger som jag inte blev 

nöjd med bestämde jag mig för att ta fram det naturliga, 
nämligen bokträet. Med ens upplevde jag att det gav ett mer 
troget, naturligt och vänligt uttryck. För att hitta en accent 
som passade in valde jag grönt för att matcha handtagen och 
resterande delar. Att de skulle matcha var också ett sätt att 
ge barn en hint om vart boet(startpositionen) för kiwifågeln 
fanns, där det var grönt skulle de gröna handtagen föras till.
Men av mina handledare fick jag höra att detta uttryck som 
var så rent, kunde upplevas som rätt stelt och mindre lekfullt. 
Detta höll jag med om och jag kom till att inse att uttrycket 
som den gav var helt beroende av loggan. Utan loggan skulle 
exteriören inte klara sig. Vad skulle hända om produkten skulle 
gå till andra företag än BRIO?
Exteriören skulle då i så fall behöva vara stark nog för att klara 
sig utan loggan. Av misstag råkade jag placera interiörens 
gröna kullar på exteriören när jag photoshopade rendering-
arna, vilket ledde mig till min nya exteriör. Denna exteriör är 
självklar då den speglar det som finns på insidan på ett diskret 
sätt, samtidigt som den är väldigt iögonfallande i kombina-
tion med bokträet. Dessutom matchade exteriören handtagen 
fortfarande.

Angående BRIO-loggan bestämde jag mig tidigt för att den 
skulle placeras på höger sida av tittlådan. Detta för att det 
skulle falla naturligt att produktfotografera den ifrån det per-
spektivet. Loggan som utgör en del av många BRIO-leksakers 
estetik skulle även göra det i min produkt då den som tittlåda 
kan upplevas som förpackningsaktig. BRIO-loggan är även 
framhävd i bokträ, vilket speglar BRIOs anda av bokträlek-
saker. Detta är även ett sätt att stärka varumärket BRIO som 
gediget träleksaksföretag samtidigt som det utgör en vacker 
kontrast. 
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FÄRG
Färgpaletten till vänster är BRIOs medan den högra är de
färger jag tagit fram för produkten. 
Färgvalen för produkten är utarbetade utifrån vad de olika 
delarna i produkten gestaltar och representerar.
Färgvalen är även utarbetade utifrån faktumet att tittlådan in-
vändigt är mörk, färgerna är en aning ljusare för att reflektera 
det ljusinsläpp som kommer in. 
De gröna färgerna i olika nyanser är träden och interiörens 
kullar samt kullarna i exteriören, medan de två blåa färgnyan-
serna gestaltar himlen. Den mörkaste gröna färgen är även 
färgen på handtagen för att matcha de andra delarna samt för 
att guida barnet i att matcha grönt till grönt, dvs. handtag till 
exteriörens kullar där startpositionen finns.
Varför det finns flera olika färgnyanser utarbetade beror på att 
jag i den grafiska interiören ville skapa ett djup med så enkla 
och tydliga medel som möjligt. 
Kiwifågeln i sig är gul då jag utgick ifrån den skiss jag hade 
från början samt att den gula färgen ger en bra kontrast till de 
resterande färgerna.
Personligen arbetar jag alltid med väldigt kulörta färger och 
med färgkombinationer som har höga kontraster emellan fär-
gerna. Detta är för att jag upplever att sådana färger och färg-
kombinationer är väldigt attraherande för ögat samtidigt som 
de med den höga kontrastnivån skapar en tydlighet.
För att återgå till BRIOs färger tog jag en titt på dessa för 
att förstå deras färgestetik. Dessa överensstämmer med mina 
tankar om färger och färgkombinationer, BRIOs färgpalett be-
står också av starka lockande färger som ger höga kontraster 
i kombinationer.

MATERIAL
Materialvalen för produkten grundar sig på föräldrars öns-
kemål om robusta leksaker(Facebook-gruppen Autism och 
Aspergersförbundet, 2012) och på de material som BRIO an-
vänder i sina leksaker. 

Den stora andelen av materialet i produkten är tänkt att vara 
gjorda i bokträ.
Bokträ är ett träslag med hög tålighet mot nötning och slag 
(J. Palm, A. Åhström, G. Wijk och S. Johansson Fakta om lövträ, 
2005), vilket svarar mot föräldrars önskemål om mer håll-
bara leksaker. Dessutom är bokträ ett naturligt material och 
därmed fri från kemikalier om det ytbehandlas med naturliga 
ämnen. 
Bokträ är BRIOs signaturmaterial och dess hållbarhet fram-
kommer genom konsumenter då mertalet av BRIO-leksakerna 
ärvs eller säljs på auktioner i bra skick.
Utifrån ett estetiskt perspektiv faller bokträet som ett naturligt 

och jordnära material som medvetet framhävs i produkten, 
samt stärks av färgvalen. Kombinationen av de gröna kulö-
rerna ger ett mer naturligt och fräscht uttryck, vilket kan liknas 
vid träd.

Övriga material är magneterna som finns i kiwifåglarna och 
handtagen samt den flockade plasten i landningskullen.
Anledningen till varför landningskullen ska göras i plast och 
inte trä är en miljöfråga samtidigt som det är en ekonomisk 
fråga. Materialåtgången vid formsprutad plast blir minimal i 
jämförelse med trä när man ska göra en organisk form där 
massiviteten inte har någon betydelse för produkten.
Alternativt skulle landningskullen möjligtvis vara gjord i gjuten 
mjukt skum, vilket vore mer stötdämpande för de landande 
kiwifåglarna.

SÄKERHET
Oavsett vad man designar för barn så är inget så viktigt som 
säkerheten. 
I Sverige finns sedan 2011 en ny lag om leksakers säkerhet 
som är sträng och som kräver säker utformning, vilket bl.a. 
ställer krav på kvävningssäkerhet och kemikalieinnehåll osv.

Kvävningssäkerhet är speciellt viktigt för leksaker som riktar 
sig mot små barn(0-3 år) då barn i denna ålder brukar un-
dersöka/prova föremål med hjälp av munnen, därav kan en 
kvävningsrisk uppstå om ett föremål skulle sväljas och fastna 
i luftvägarna. Kraven gäller både hela leksaker som delar eller 
dekorationer av leksaker, även de delar som uppstår när en 
leksak går sönder.
Hos Konsumentverket finns en beskrivning på hur man kan 
kontrollera kvävningsrisk i en leksak med hjälp av en s.k. 
smådelscylinder(se bild). (Konsumentverket, 2011)

Även om en leksak inte är riktad mot yngre barn kan dessa 
restriktioner ändå tålas att tänkas på som designer.

Leksaker får inte ha magneter om dessa är starka och små 
nog att sväljas, följden kan bli tarmskador. Ju svagare magnet 
desto mindre är risken om barnet skulle råka svälja magneten.
De leksaker som ställs under dessa krav är de som har mag-
neter som utgör en del av själva konstruktionen i leksaken.
Dock kan dessa krav följas om magneten är försänkt i en stör-
re del större än smådelscylindern, vilket hindrar den ifrån att 
sväljas. (Konsumentverket, 2011)

Kiwi Bird Box’s olika delar har formgivits med hänsyn till säker-
hetslagen, i synnerhet till restriktionerna om kvävningsrisk och 
säkerhet kring magneter. 

ARBETSPROCESSKAPITEL 2

De mindre delarna som handtag, kiwifågel och träd har större 
dimensioner än smådelcylinderns och magneterna som finns 
i handtag, kiwifågel samt tittlådan är försänkta och limmade i 
en större del och kan ej lossna såvida inte man bestämmer sig 
för att demolera Kiwi Bird Box. 

SÄKERHETSMÄRKNING
Enligt lag ska alla leksaker vara försedda med varningssym-
boler och varningstexter(på svenska), antingen på själva 
leksaken(utan för packning), en etikett eller på förpackning. 
Även i bruksanvisningen ska en varningstext finnas om det är 
lämpligt. Varningstexten ska vara tydlig och beskriva vad som 
kan vara farligt och varför för konsumenten.
Om leksaker har en åldersbegränsning skall varningen även 

innehålla minimala eller maximala åldersgränsen för använ-
dare, alternativt kan man använda en specifik varningssymbol.
CE-märkning ska alla leksaker ha och är en märkning som 
innebär att tillverkare försäkrar om att leksaker uppfyller EUs 
gemensamma krav på säkerhet samt lekstandarden
(SS EN 71).
Vid ev. brister i leksaker ska tillverkare dessutom alltid märka 
sina leksaker med namn/varumärke samt kontaktinformation.
(Konsumentverket, 2011)

Kiwi Bird Box kommer att behöva CE-märkning samt ålders-
gränsmärkning om den skulle gå i produktion då den främst 
riktar sig mot barn i 4-6 årsåldern.

K IW I B IRD BOX
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CAD-RENDERINGAR OCH KONSTRUKTION
För att få en verkligare bild av hur leksaken skulle komma att 
se ut på riktigt med valda material och färger modellerades 
den i CAD-programmet Solid Works.
Att bygga upp en produkt i cad innebär att man bör veta hur 
alla delar ska konstrueras utifrån färdigbestämda dimension-
er, vilket också underlättar själva prototypbygget. Om något 
inte fungerar att göra i CAD-programmet är det sannolikt att 
detsamma gäller i verkligheten.

Själva konstruktionen av leksaken har redan sen första skis-
sen varit uttänkt att vara enkel och tydlig med så få delar som 
möjligt. Detta grundar sig delvis i att tydligheten kan klargöra 
för många barn med autism att det inte finns något dolt i lek-
saken. Det man ser är det som finns. Många barn med autism 
har en tendens att vilja undersöka det som finns dolt under 
ytan i artefakter och vill då ta isär alla delar, så mycket att 
dessa oftast går sönder. Därav finns en önskan om mer håll-
bara leksaker från föräldrar.
(Facebook-gruppen Autism- och Aspergersförbundet, 2012)
En annan anledning till att ha färre delar är förstås ur miljö- 
och produktionssynpunkter. Färre delar kostar mindre och tar 
mindre tid att tillverka, därmed går mindre energi åt också.
Beroende på vad som är säkrast kan tittlådan vara samman-

satt genom alltifrån endast limning till spikning eller skruvning 
där konstruktionen döljs för estetiken. Resterande delar är 
tillräckligt stabila med limning, detsamma gäller isättandet av 
magneter då de limmas fast i ett precist hål så att de ligger 
plant med ytan. Förankringen i en större del gör att magneten 
blir oåtkomlig och därmed säker.

Själva tittlådan är tänkt att vara gjord i fyra delar, gavlarna, 
valvet och bottenplattan. Kiwifåglarna är gjorda i två delar om 
man bortser ifrån magneten och tygbiten. Handtagen är en 
enda svarvad del, även där bortsett från magneten och tyg-
biten.
Träden är i en del eller två delar beroende på vilken slags fog-
ning som är bäst ur säkerhetssynpunkt, detsamma gäller boet 
som är i antingen två eller flera delar.
Landningskullen i sig är tänkt att vara i en enda del bortsett 
från magneten.

Det som även bör nämnas är interiören, den grafiska illustra-
tionen av kiwifågelns värld. Då valvet är tänkt att vara gjort 
i böjträ vore det praktiskt ifall man även kunde formpressa 
interiören på, men även på gavlar och bottenplattan.
Det är samma metod som används vid tillverkning av brickor.
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Kiwi Bird Box är en gemensam tittlåda fokuserad på att sti-
mulera lek, samspel och kommunikation mellan två barn via 
visuella medel. Tillsammans får barnen möjlighet att i lek, 
samspel och kommunikation begrunda och påverka de små 
kiwifåglarnas värld inuti. Med hjälp av magnetismens magi 
som kiwifåglarna besitter kan barnen visa, berätta och guida 
varandra på ett lekfullt sätt.
Lekfullheten intresserar och motiverar barnen till ett socialt 
samspel där barnen genomgår lekens grundläggande ele-
ment: 
- Imitation, turtagning och delad uppmärksamhet. 
När lekens grunder är bekanta kan leken lättare övergå till 
låtsaslek, där fantasin får en större roll. 

Med hjälp av leken som verktyg ger Kiwi Bird Box ett barn 
med autism möjligheter till att utvecklas i det sociala samspelet 
med andra barn. Barn är de bästa pedagogerna ett barn med 
autism kan ha.

Tittlådan är formgiven som en avskärmande mask i lådformat. 
Lekutrymmet är begränsat till att ske inne i lådan avskärmad 
från omgivningen för att öka barnets koncentration på inter-
aktionen som sker med lekkamraten. För att vara med i leken 
krävs det att man fokuserar på lekutrymmet som finns inuti 
och detta underlättas tack vare en gemensam avskärmning.
I och med att titthålen är placerade så att direkt ögonkontakt 
uppstår vid en första titt fokuseras uppmärksamheten på lek-
kamratens ögon och området runtom, vilket kan förtydliga att 
det är just där den stora delen av kommunikationen sker.
Barnet får en mening i att kommunicera via ögonkontakt. 
För de barn som upplever ögonkontakt som obehagligt kan 
tittlådan vara ett sätt att våga närma sig andra barns blickar 
på avstånd. Tittlådan agerar som en mask i lådformat och ger 
barnet trygghet.
Tittlådan är dock inte helt oåtkomlig inuti, utan bottenplattan 
kan tas loss vilket syftar till att göra tittlådan tillgänglig för 
städning. Förutom att vara praktisk för städning är även titt-
lådans storlek förvaringsvänlig och går i flertalet hyllor, skåp 
och byråer då dess dimensioner passar de ungefärliga stan-
dardmått som finns på förvaringsmöbler från IKEA, ILVA, MIO 
etc. 

Kiwifåglarna är små gula filurer som består av sex olika
karaktärer. De sex olika kiwifåglarna är den del av produkten 
som fångar upp barns intresse då deras olikheter gör att barn 
kan relatera till dem på olika sätt samtidigt som de är enhet. 
Att kiwifåglarna är likadana underlättar imitationen som är en 
viktig förmåga för inlärning och lek.
När kiwifåglarna tar sina flygturer i Kiwi Bird Box utvecklas 

barns öga-handkoordination, när de ska turas om att landa på 
landningskullen tillför de även lekgrunden turtagning.

Handtagen är inspirerade av airhockeyhandtag, formgivna
efter det behov som en del barn med autism har, att undvika 
beröring som kan upplevas som obehagligt. Beröring undviks 
då handtagen stöter ihop före händerna ifall en mini-kollision 
skulle ske under leken. För övrigt är handtagens syfte att styra 
kiwifåglarna till att springa eller flyga runt i Kiwi Bird Box med 
hjälp av magnetismens magi.

Träden som utgör en mini-labyrint för kiwifåglarna att flyga 
emellan är formgivna så att de är något större än kiwifåglarna, 
vilket är till för att kiwifågeln(barnet) ska uppleva det som om 
att den tar sig runt i en liten skog. Träden ger världen en mer 
tredimensionell upplevelse samt flera lekattribut. Samtidigt 
ökar de svårighetsgraden för öga-handkoordinationen.
Profilformen ger kiwifåglarna en balanserad kontrast och tyd-
lighet.

Boet är själva startpositionen och utgångspunkten för kiwi-
fåglarna att påbörja sin resa. Formgiven som en behållare 
med matchande form och likadan färg som kiwifågeln under-
lättar det för barnet att para ihop och räkna ut vart kiwifågeln 
ska ta vägen. Sett inifrån med bokträet som fasad ser boet ut 
att verkligen vara ett bo.
Det är även just i boet som magnetismens magi börjar.

Landningskullen tillför turtagning och lekfullhet när den fångar 
upp de landande kiwifåglarna med hjälp av magnetism.
De kiwifåglar som missar rullar automatiskt nedför kullen mot 
tittlådans väggar och kan antingen plockas upp genom att 
man sticker in handen i tittlådan via titthålen eller att man
söker och fångar upp kiwifåglarna med hjälp av handtagen 
längs med tittlådans vägg på utsidan. Förutom turtagning 
övar barnen även upp seendet via det visuella, genom att sikta 
och försöka träffa mitten på landningskullen.

Interiören och exteriören samspelar med varandra både till 
form och funktion. Estetiskt är interiören inspirerad av enkla 
grafiska element som ger upphov till en tydlighet av det den 
gestaltar, gröna kullar och blå himmel. För att skapa ett djup 
är interiören designad med olika nyanser av samma färg, vilket 
ger en illusion av kulisser. Från interiörens perspektiv har de 
utsågade molnhålen och solhålet på toppen i första hand en 
funktion som fönster för ljusinsläpp. Dock är de även estetiskt 
tilltalande och bryter av i estetiken som finns i den lilla världen. 
Molnhålen som är dimensionerade efter att vara mindre än 
kiwifåglarna har i sig även ett lekattribut, det är lite häftigt att 
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åka över hålen utan att ramla igenom samtidigt som man kan 
iaktta när det sker.
Exteriören är medvetet designad så att den inte ska över-
glänsa världen inuti då syftet inte är att barnen ska ”fastna” 
på utsidan och missa den fokuserade interaktionen på insidan. 
De gröna kullarna speglar och har syfte till att ge en hint om 

världen som finns på inuti. 
De gröna kulörerna på kullarna ger en kontrast till bokträets 
färg samtidigt som de tillsammans ger ett naturligt uttryck. På 
samma sätt som moln-hålen ger en attraherande kontrast till 
interiören för ögat görs även detta till exteriören.
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DET VAR EN GÅNG…

A. Två barn får syn på en ny leksak kallad Kiwi Bird Box och 
undrar över vad det är för häftig leksak, barnen får upp ett 
intresse och springer fram till Kiwi Bird box för att undersöka 
närmre.

B. Barnen ser in genom titthålen som finns på vardera sida 
och upptäcker att Kiwi Bird Box är en tittlåda med en liten 
hemlig värld inuti, samtidigt får barnen direkt ögonkontakt 
med varandra och kör ett litet minspel.

C. Barnen undersöker sedan andra delar av Kiwi Bird Box, 
såsom de magnetiska kiwifåglarna och handtagen.

D. När barnen utforskat och fått förståelse för vad leksaken 
och leken går ut på startas leken genom att barnen lägger in 
en kiwifågel i respektive bo på var sida. 

E. Handtaget som ska styra kiwifågeln placeras på sidan där 
den möter och fångar kiwifågeln genom magnetismens magi.

F. Så här ser det ut inifrån när kiwifågeln ligger i boet.

G. Nu börjar kiwifågeln sin resa och barnet tränar samtidigt sin 
öga-handkoordination.

H. Kiwifåglarna träffar på varandra och leker.

I. Utåt sett har barnen gemensamt fokus på leken inuti och 
är väldigt koncentrerade på leken och samspelet som sker 
emellan dem.

J. Oj! Kiwifåglarna kraschade, barnet till höger räddar sin

genom att plocka upp kiwifågeln där han ser den, dvs. genom 
titthålet. Barnet till vänster har räknat ut att det går att rädda 
sin med hjälp av handtaget tack vare magnetismens magi.

K. Barnen visar och berättar sedan för varandra om nya saker 
man kan göra med kiwifåglarna.

L. Den här gången kommer barnen på att man kan flyga runt 
med kiwifågeln för att komma till toppen i tittlådan där ett stör-
re hål finns för att landa kiwifågeln på landningskullen.

M. Först är det barnet till vänsters tur att flyga upp kiwifågeln 
och försöka sikta på mitten av landningskullen. Barnet till hö-
ger iakttar.

N. Sedan gör barnet till höger likadant(imitation) av det han 
sett nu när det är hans tur.

O. Efter en stund när barnen har lekt ett tag kommer de på att 
man låta kiwifåglarna få leka på utsidan istället och övergår till 
social låtsaslek.

P. Vad händer om barnen råkar tappa glass i tittlådan? På ena 
långsidan finns ett fingerhål som…

Q. . . . man kan öppna upp Kiwi Bird Box med genom att lossa 
bottenplattan! Nu kan man städa ordentligt och samtidigt be-
trakta det som är inuti ur ett annat perspektiv.

Snipp snapp slut så var sagan slut!

(Observera att det som beskrivits ovan är ett exempel på ett 
scenario, vilket betyder att de olika sekvenserna inte nödvän-
digtvis sker i denna ordning.)

HUR LEKEN GÅR TILL
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För att svara på frågeställningen hur kan en leksak förena 
barn med autism och andra barn i lek och samspel med icke-
digitala visuella element så är mitt svar genom materialisering 
av grunderna för social och lekfull samvaro.
Nyckelorden representerade många av dessa grunder och 
fungerade i Kiwi Bird Box utifrån användarstudierna.
Hur väl det fungerar är dock alltid beroende av barnets grad 
av funktionshinder. Om ett barn har flerfunktionshinder finns 
det flera andra aspekter att ta hänsyn till då Kiwi Bird Box 
endast är baserad på de sociala svårigheterna.

Målen som sattes i kapitel 1 uppnåddes också. Kiwi Bird Box 
attraherade samtliga av de involverade. Detta påvisades i
användarstudierna, ständigt var det andra nyfikna förskole-
barn i omgivningen som flockades och ville vara med.
Det var flera delar som drog till sig barnens uppmärksamhet, 
färgerna, kiwifåglarna, magnetismen och den till synes hem-
lighetsfulla tittlådan.

Kiwi Bird Box är baserad på visuell kommunikation då det klart 
och tydligt handlar om att hela tiden vara med och titta in 
för att kunna vara delaktig i vad som pågår inuti tittlådan. 
Begränsningarna gör att det är en förutsättning för att kunna 
vara med i leken, vilket också samtidigt innebär en ökad kon-
centration på samspelet med hjälp av avskärmningen.
Det hela bygger på att visuellt iaktta den andra samtidigt som 
man får chans till att agera själv. Icke-verbal kommunikation 
grundar sig i visuell kommunikation, vilket är grunden för den 
verbala kommunikationen. Den icke-verbala kan även med för-
del kompletteras med verbal kommunikation.

I och med att Kiwi Bird Box är en slags kombination av dock-
hus och mask finns en fysisk trygghet i att samspela bakom 
det skyddande. 
Även om syftet från början var att skapa trygghet så kom det 
fram att Kiwi Bird Box också har förmågan att framhäva det 

andra barnet på ett annat sätt. Exempel är hur begränsningen 
och fokuseringen runt ögonpartierna fick barnen att leka min-
spel med varandra. Vilket inte sågs göras utan Kiwi Bird Box.

Kiwi Bird Box löser inte alla sociala svårigheter hos barn med 
autism, men den har förmågan att kunna underlätta det
sociala samspelet via leken och de guidningar som den fysiskt 
medför. Kiwi Bird Box’s främsta uppgift är att uppmuntra barn 
till lek, samspel och kommunikation, att uppmuntra barnen till 
att trigga varandra till det sociala för att uppnå ett socialt väl-
befinnande. Det är barnen som användare som ger Kiwi Bird 
Box meningsfullhet genom användandet, detta i sin tur skapar 
en meningsfullhet mellan barnen.(K. Krippendorff, 2006) 

Kiwi Bird Box är inte färdigutvecklad ännu, men har stor po-
tential till att bli det med fler undersökningar, utvärderingar 
samt detaljarbete. 
Själva funktionen, dess syfte att uppmuntra barn till samspel 
via leken som verktyg finns. Jag har även upptäckt att Kiwi Bird 
Box har blivit en möjlighet för barn oavsett funktionsnedsätt-
ning eller ej. Produkten riktar sig generellt mot barn, men kan 
stödja barn som har svårigheter i det sociala. Kiwi Bird Box 
möter funktionsmässigt och formmässigt barn och det finns 
ingen antydan i estetiken om att produkten har ett pedago-
giskt syfte.
Men för att vara försäkrad om detta behövs ytterligare ut-
värderingar med både barn som har svårigheter i det sociala 
samt med barn som inte har. Även utvärderingar av pedago-
ger behövs för att bekräfta funktionen.

Det detaljarbete som behövs är konstruktionsmässiga för att 
uppnå bästa kvalitet för bästa möjliga säkerhet då det är en 
barnleksak. Fogningar osv. måste utvärderas för att se hur 
pass hållbara dessa är mot slitage, vilket görs när produkten 
ska gå i produktion och måste säkerhetstestas. Dessa tester 
kan bestå av s.k. droptester där man tappar produkten från 
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en viss höjd och tittar på hur resterna blir av den skadade 
produkten. Om det bildas smådelar som får plats i smådels-
cylindern uppstår en kvävningsrisk, vilket riktar sig mot barn 
under tre år. Dock gäller detta egentligen inte Kiwi Bird Box 
på samma sätt då den är riktad mot äldre barn, men det finns 
alltid en risk, vilket alltid behöver ses över. Därför är det också 
viktigt att åldersmärka produkten med varningssymboler.
Produkten bör även genomgå ett annat test där den svagaste 
punkten på produkten greppas och dras med en styrka/vikt 
för att se vid vilken belastning som produkten går sönder, hur 
mycket kan den tåla?

Jag anser att det finns en så pass stor potential i produkten 
att jag skulle vilja försöka få den i produktion, med eller utan 
BRIO, vilket min handledare håller med om. I och med detta 
beslut har jag även funderat över vilken kontext som min pro-
dukt skulle passa bäst i.
Under examensarbetets gång har jag arbetat med att skapa 
ett mer kommersiellt uttryck i Kiwi Bird Box för att den ska 
kunna nå ut till en bredare publik. Denna har dessutom re-
sulterat i att ha fått ett mer exklusivt uttryck pga. materialet.
Dock ligger problemet i att i en kommersiell värld/marknad 
dominerar den ekonomiska delen, därav kan produktionskost-
naden bli väldigt hög för en sådan produkt som Kiwi Bird Box. 
Det som ökar produktionskostnaden är tittlådans böjda del, 
böjträ är dyrt och svårare att tillverka.
Men det finns alternativet där man marknadsför produkten 
som en exklusiv leksak av högt pedagogiskt värde, med bättre 
hållbarhet innehållande en massa goodwill. Då har produkten 
möjlighet att gå igenom hos säljare och konsumenter efter-
som att det finns acceptans för en sådan produkt med ett 
sådant pris. De som skulle köpa Kiwi Bird Box skulle i så fall 
vara just förskolor, vilket produkten riktar sig mot och fungerar 
bäst hos. Jag tror att detta alternativ skulle fungera bättre än 
alternativet att direkt placera den på en butikshylla på t.ex. 
Toys’R’Us.

Det som även behöver utvecklas i produkten är en expansion 
av produkten till produktfamilj. Det kan vara svårt att sälja en 
produkt som har ett utseende och en funktion, detta beror 
på att människor är i behov av variation. I längden kan det bli 
tråkigt om produkten endast finns såsom den är just nu utan 
familj. Detta gäller således även barn, som tidigare beskrivet 
i  kapitel 1 är barn i behov av variation, dels för att inte bli ut-
tråkade men även för att variation leder till utveckling. Därför 
behöver barn med autism lära sig att leka med andra barn för 
variation som leder till utveckling.
En idé om en vidareutveckling redovisas i nästa avsnitt.

Vad är det som gör att Kiwi Bird Box kan enligt mig fungera 
som en BRIO-produkt?
Visserligen kan allt bli BRIO bara man sätter loggan på, men 
för att vara BRIO tror jag att det krävs en viss estetik där färg 
och form spelar viktiga roller. Man kan med ens se om en 
produkt är från BRIO eller ej. En BRIO-produkt är enligt mig 
färgstark, med höga kontraster, enkla och tydliga former. Det 
finns alltid en viss lekfullhet i leksakernas uttryck som fångar 
ens uppmärksamhet och gör att det börjar klia i fingrarna. 
För Kiwi Bird Box har jag tittat mycket på BRIO-estetiken, men 
också fått fram mig själv som designer i produkten.
Det som gör den till min design är de färgstarka färgerna och 
höga färgkontrasterna och förmågan till lekfullhet och enkel-
het. Det man i Kiwi Bird Box kan likna eller finna BRIO-estetiken 
i är enkelheten och tydligheten, de starka färgerna och kombi-
nationen som ger starka färgkontraster. Det som skriker mest 
BRIO är antagligen loggan framhävd i bokträ från en färgstark 
yta. Jag har försökt att ta till mig BRIO-andan på mitt sätt och 
efter mina användares behov.
Dock finner jag det faktum att jag och BRIO har en väldigt 
likartad stil när det gäller estetik. Dock vill jag klargöra att jag 
inte är briofierad, jag och BRIO har bara en liknande filosofi  
när det gäller designestetik. Jag är jag. BRIO är BRIO.
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I samband med en av BRIO-handledningarna diskuterades 
produktens förmåga till variation för att klara av den kom-
mersiella marknaden.
Variation, dvs. en expansion av produkten till en kollektion/
familj skulle stärka produktens berättelse och ge produkten 
bättre förutsättningar att klara sig i den kommersiella djung-
eln.

I och med en expansion ger det även produkten en bättre 
lekhållbarhet, expansion i form utav variation ger barn möjlig-
heter till att utvidga sin lek med produkten.
Då Kiwi Bird Box är baserat på en berättelse kring kiwifågeln 
som ursprungligen baserades på ett djurtema skissades ett 
förslag på ett nytt djur, en kompis till kiwifågeln. 

Idén var att denna nya kompis skulle ha samma enkla kon-
struktion och utgå ifrån ungefär likadana basformer som kiwi-
fågeln för att skapa en likadan enkelhet i uttrycket som i sin tur 
skapar en enhetlighet mellan figurerna. 
För att ge kontrast till kiwifågeln skissades förslag på mot-
satsdjur, första idén var en blå elefant. Dock är elefanten för 
komplex i formen utifrån de angivna ramarna med sina ele-
fantattribut. T.ex. komplicerade elefantöronen produktens
övriga delar i dimensionerna.
Den blå färgen fungerade dock väldigt bra som en kontrast till 
kiwifågelns gula färg och behölls.

Nästa förslag var en val, valen hade en större potential att 
omformas utifrån de angivna ramarna och kunde ändå sam-

tidigt ha tillräckligt med val-attribut kvar. 
Det som gör att valen är mer lämplig och har mer potential 
är att själva valkroppen motsvarar kiwifågelns kropp, medan 
valens stjärt motsvarar kiwifågelns näbb.
Valen skulle behöva fendetaljer som enligt mig skulle förhöja 
det enkla uttrycket.
Ett plus är dessutom att valen har ett andningshål på toppen, 
vilket i verkligheten skulle kunna formges genom ett riktigt 
borrhål i valen. Den ger leken ett mervärde på så sätt att 
barnen får möjlighet till att gestalta detta attribut i leken.

Utifrån valen som en ny kompis och motsatsdjur till 
kiwifågeln(fågel-fisk) finns det en möjlighet att bygga på en 
ny värld som expanderar leksaksprodukten. Den nya världen 
skulle kunna vara baserad på en hel havsvärld, där tittlådan 
formges med vattenattribut som isberg istället för träd och 
grafiska havsvågor istället för gröna kullar.
Landningskullen skulle kunna vara en våg för valen att dyka i 
när det gör flips i luften, möjligheterna är många.
I grund ska tittlådan ha samma basmaterial som Kiwi Bird Box 
för att ”kompisarna” ska få möjlighet till att hälsa på varandra 
i leken. 
 
Då produkten är baserad på ett djurtema blir även möjlighe-
terna till expansion/variation oändliga eftersom att djurvärl-
den är oändlig.  
På detta sätt finns det en stor potential för Kiwi Bird Box att 
utvecklas såväl i leken som på den kommersiella marknaden. 

VIDAREUTVECKLING AV KIWI BIRD BOX
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I detta examensarbete upplever jag att jag som designer har 
fått den stora möjligheten att utvecklas enormt inom mitt
designområde, lekfull och hållbar design för barn. 

Möjligheten att få arbeta med och skapa nya, djupare rela-
tioner till mina användare har varit givande på så sätt att jag 
fått bättre insikt i hur jag ska relatera till mina användare som 
designer, i synnerhet när jag fått arbeta med ett så känsligt 
ämne som barn med autism. Om jag ska vara ärlig så började 
jag det här examensarbetet utan någon som helst aning om 
vad det skulle innebära att arbeta med autism hos barn, den 
bild jag hade av autism då var helt och hållet påverkad av 
media. Men under hela denna termin som gått har hårt
arbete gjorts och med handledning kom jag på rätt väg där 
min kunskap och insikt bara växte. Men de som lärde mig
absolut mest var mina deltagande barn, dessa barn har hela 
tiden inneburit en stor glädje för mig i mitt arbete.

Mitt eget initiativ till företagssamarbetet med BRIO har innebu-
rit en stor möjlighet för mig att utvecklas på det professionella 
planet av designyrket. Redan när jag började mitt första år på 
Linnéuniversitetet som då fortfarande var Högskolan i Kalmar 
hade jag målet att få arbeta med företag som BRIO i mitt exa-
mensarbete. 

Med BRIO har jag fått prova på att skapa min design så att den 
möter BRIO utifrån min och mina användares aspekter.
Det allra viktigaste jag lärde mig under mitt företagssamarbe-
te med BRIO var hur viktigt det är att ha en berättelse bakom 
sin design, ens design är en berättelse som ska berättas för 
människor så att den kan tas till hjärtat och bli relaterad till.

Bland det viktigaste som jag lärt mig under denna termin har 
varit att jag måste själv ta tag i saker om jag någonsin skulle få 
som jag ville, alltifrån att ta kontakt med de rätta människorna 
till att under slutet få slita med min prototyp parallellt med 
uppsatsskrivandet. I och med denna multi-tasking har även 
min förmåga att presentera mig och mitt arbete för olika män-
niskor i olika situationer utvecklats.
En annan väldigt viktig läxa som jag lärt mig har varit att inte 
försöka ge mig på att rädda världen, en liten del är alltid bra 
nog och bättre än ingenting. 

Efter detta examensarbete vet jag nu att den lekfulla och håll-
bara design som jag arbetat med och kommer att fortsätta 
arbeta med resten av livet är den som helt och hållet är för 
barnens skull och ingen annans.

Tack för att du tog din tid för att läsa min uppsats!

ATT VARA DESIGNER
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BILAGOR

PROJEKTBESKRIVNING

2DI30E	   	   hélen	  phan	  dp3	  
vt12	   	   2012-‐05-‐23	  

	  

LEKSAKER	  FÖR	  ALLA	  

	  

Frågeställning:	  

	  

-‐	  Hur	  kan	  en	  leksak	  förena	  barn	  med	  autism	  och	  andra	  barn	  i	  lek	  och	  samspel	  med	  visuella	  

element(icke-‐digitala)?	  

	  

Syfte	  

Examensarbetets	  syfte	  är	  att	  skapa	  och	  designa	  en	  leksak	  som	  stödjer/stimulerar	  barn	  med	  

autisms	  lek	  och	  som	  samtidigt	  tilltalar	  andra	  barn.	  

Jag	  vill	  undersöka	  hur	  man	  med	  hjälp	  av	  en	  leksak	  för	  barn	  4-‐6	  år	  kan	  stimulera	  ett	  barn	  med	  

autism	  till	  att	  kommunicera	  via	  ögonkontakt.	  

	  

Bakgrund	  

Bakgrunden	  till	  varför	  jag	  har	  valt	  att	  arbeta	  med	  leksaker,	  barn	  och	  funktionsnedsättningar	  

hos	  barn	  är	  för	  att	  jag	  upplever	  barn	  som	  en	  rolig	  och	  intressant	  målgrupp.	  De	  är	  för	  mig	  ett	  

lyckorus	  med	  deras	  glädje,	  energi	  och	  påhittighet.	  Det	  intressanta	  ligger	  även	  i	  att	  de	  har	  ett	  

annorlunda	  perspektiv	  på	  livet	  än	  vuxna	  då	  de	  ej	  är	  lika	  påverkade	  av	  omvärlden	  ännu.	  	  

Leksaker	  vill	  jag	  arbeta	  med	  då	  jag	  känner	  att	  det	  är	  ett	  område	  kopplat	  till	  barn	  som	  jag	  ej	  

hunnit	  utforska	  ordentligt	  ännu.	  

	  

Efter	  en	  inspirerande	  föreläsning	  med	  Pia	  Kangas	  om	  normativitet	  återkopplade	  jag	  till	  

kursen	  Design	  för	  alla	  som	  jag	  läste	  för	  några	  år	  sedan	  och	  kom	  då	  att	  tänka	  på	  barn	  med	  

särskilda	  behov.	  Jag	  ville	  skapa	  en	  leksak	  som	  inkluderar.	  Majoriteten	  av	  leksaker	  idag	  är	  

riktade	  mot	  det	  typiska	  barnet	  och	  barn	  med	  funktionsnedsättningar	  glöms	  eller	  sållas	  oftast	  

bort	  trots	  att	  de	  faktiskt	  också	  är	  barn.	  De	  leksaker	  som	  tar	  hänsyn	  till	  och	  riktar	  sig	  mot	  barn	  

med	  funktionsnedsättningar	  är	  många	  gånger	  inte	  lika	  tilltalande	  och	  inte	  heller	  tillgängliga	  

för	  typiska	  barn,	  därav	  separeras	  barnen	  genom	  de	  leksaker	  som	  erbjuds.	  	  
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Då	  jag	  inte	  kan	  rädda	  världen	  tar	  jag	  mig	  an	  att	  försöka	  inkludera	  barn	  med	  autism	  och	  

räddar	  på	  så	  sätt	  lite	  grann	  av	  världen.	  

Jag	  fascineras	  av	  barn	  autism	  för	  att	  de	  med	  sin	  funktionsnedsättning	  samtidigt	  tenderar	  att	  

ha	  en	  bättre	  förmåga	  att	  fokusera	  på	  det	  visuella	  och	  se	  detaljer	  på	  en	  annan	  nivå	  än	  typiska	  

barn,	  de	  ser	  sådant	  som	  vi	  inte	  ser.	  Motivationen	  till	  åldersintervallet	  4-‐6	  år	  beror	  på	  att	  det	  

är	  viktigt	  att	  jobba	  med	  autismen	  så	  tidigt	  som	  möjligt,	  många	  barn	  idag	  diagnostiseras	  

redan	  innan	  2	  årsåldern.	  Dock	  är	  det	  just	  i	  förskoleåldern	  som	  barnen	  mer	  behöver	  stöd	  i	  det	  

sociala	  .	  Det	  är	  ett	  skede	  då	  barnet	  får	  en	  större	  förståelse	  för	  sin	  omgivnings	  beteende	  kring	  

det	  

	  

Metoder	  

Mina	  metoder	  och	  arbetssätt	  kommer	  att	  ha	  dess	  tyngd	  främst	  i	  research(litteraturstudier)	  

och	  observationer.	  Detta	  kommer	  att	  följas	  av	  designarbete	  med	  stöd	  av	  min	  externa	  

handledare	  med	  kompetens	  inom	  området	  barn,	  leksaker	  och	  autism	  hos	  barn.	  	  

	  

Jag	  kommer	  att	  arbeta	  på	  så	  sätt	  att	  jag	  påbörjar	  med	  en	  grundlig	  research	  inom	  ämnet,	  

fortsätter	  med	  observationer,	  återgår	  till	  researchen	  för	  att	  finna	  teori	  som	  stödjer	  mina	  

observationer,	  ta	  till	  mig	  av	  det	  som	  har	  kommit	  fram	  i	  intervjuer	  och	  därefter	  påbörja	  

designarbetet	  som	  i	  sin	  tur	  sedan	  skall	  beprövas.	  

Dessa	  metoder	  kommer	  att	  fortlöpas	  och	  upprepas	  under	  examensarbetets	  gång.	  

	  

Examensarbetet	  har	  även	  träleksaksföretaget	  BRIO	  AB	  som	  stöd	  för	  handledning	  i	  det	  

kommersiella	  kring	  leksaker	  samt	  vad	  barn	  i	  allmänhet	  leker	  med.	  Företagssamarbetet	  är	  en	  

möjlighet	  för	  mig	  som	  designstudent	  att	  utvecklas	  i	  designarbetet.	  

	  

Personligt	  mål	  

Mitt	  personliga	  mål	  är	  att	  lära	  mig	  att	  med	  mitt	  intresse	  för	  barn	  och	  leksaker	  arbeta	  med	  

ett	  likasinnat	  företag.	  
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PERSONAS

Går på: förskola

Familj: Mamma, pappa, storasyster & storebror

Bor: Småland

Hobby/Intresse:
Spela tv-spel, datorspel, skyltar, matematik, blockmönster, matriser

Tycker om: Att äta kanelgifflar, spela stångtennis, hoppa på studsmatta

Tycker inte om: Vissa höga ljud, lösa trådar på kläderna, att bli knuffad, vatten-
stänk i ansiktet

Pojke: K - 6 år

KÄLLOR & BILAGORKAPITEL 4

K & AUTISM

Kan leka kor ta stunder.
Leker mest med vissa kamrater, men vill även vara ensam ibland.

Behöver mest stöd i den fria sociala leken och i kontakter med andra barn.
Träna ömsesidighet i kontakt och kommunikation med andra barn.
Behöver någon som håller igång och stimulerar honom, så att han ej går in i sin 
egen värld för mycket. Någon som triggar honom och koncentrerar sig på honom 
och som han kan koncentrera sig på.
(Den sociala utvecklingen hos K är prio ett för familjen.)
--> ETT ANNAT BARN SOM ”HJÄLPER” K, LEK MED ANNAT BARN!
ETT-ETT LEK, ETT BARN I TAGET ATT FOKUSERA/KONCENTRERA SIG PÅ.

Har svårigheter med att fokusera och koncentrera sin uppmärksamhet, upprepar 
mekaniskt för att komma ihåg.
Minnet kan störas av bristfällig uppmärksamhet/fokus.
--> FOKUS & KONCENTRATION

Är duktig på det visuella och tänker i bilder. ---> VISUELL KOMMUNIKATION

Har förmåga att imitera vad andra gör. --> DUBBLETTER I PRODUKTEN

Angående ögonkontakt kan K ta ögonkontakt utan problem, men verkar ”glömma” 
att göra det på automatik, tittar bor t eller nedåt oftast. När det händer så är det 
rätt kor ta stunder han håller ögonkontakten. Kräver att man får säga till eller be-
röra honom för att få ögonkontakt. ---> FOKUS PÅ ÖGONKONTAKT

Har lite svårigheter med att förstå att andra är subjekt som kan skilja sig ifrån 
hans egna jag. ---> TURTAGNING
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Pojke: J - 5 år

Går på: förskola

Familj: Mamma, pappa & storasyster

Bor: Skåne

Hobby/Intresse:
Bygga lego, bokstäver, bygga med lera, dator & Ipad

Tycker om: Att vara på skogen & stranden, läsa, lego, hårda saker, jaga-leken, 
åka rutschkana & klättra

Tycker inte om: Tvådimensionella ting, mjuka saker, att rita

KÄLLOR & BILAGORKAPITEL 4

J & AUTISM

Kan leka med andra barn, men på deras initiativ.
Orkar med att leka kor tare stunder, behöver därefter ladda upp.
Verkar också orka med max 1-2 barn i taget att samspela med.
--> FOKUS ETT BARN I TAGET
--> BEHÖVER ETT BARN SOM TRIGGAR OCH HÅLLER IGÅNG HONOM, STIMULANS 
FRÅN EN LEKKAMRAT

Har perioder av att ägna sig åt ensamlek.

Har senare utvecklad talspråk, går på det visuella.
Väldigt visuell och 3D. 
--> VISUELL KOMMUNIKATION

Behöver sensomotorisk stimulans som håller igång honom.

Tycker att processen är roligare än resultatet.

Svårigheter med att ta in flera sinnesintryck samtidigt. 
--> FOKUS PÅ ETT ELLER ENSTAKA I TAGET

Ögonkontakt, har J inga problem med att ta då han har med hjälp av IBT-träning-
en fått förståelse för att det är där kommunikationen sker.
Det J behöver är motivation för att vilja göra vissa saker, som att leka med andra 
barn, som utvecklar honom som individ.
--> MOTIVATION

IBT-mål: Att kunna samspela och ta initiativ själv.
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Flicka: E - 5 år

Går på: förskola

Familj: Mamma & pappa

Bor: Skåne

Hobby/Intresse:
Älskar olika sor ters ljud, bokstäver, siffror, böcker, Astrid Lindgren-filmer

Tycker om: 
Sin docka Lena, bygga med lego, modellera, färger & geometriska former

Tycker inte om: Skarpt ljus, pussel

KÄLLOR & BILAGORKAPITEL 4

E & AUTISM

Ägnar sig mest åt parallellek, ensamlek bredvid andra.
Har en enkel kommunikationsnivå i lek, att turas om att lägga lego med kamrat 
t.ex. Kan annars ej kommunicera med andra barn.
--> TRÄNING AV TURTAGNING OCH FOKUS

Är väldigt auditiv, ser med hörseln.

Har tics i handviftningar kring ögonen som hjälp för att hålla koncentrerad ögon-
kontakt.
--> FOKUS PÅ ÖGONKONTAKT

Visuellt, går E mycket på färg och kontraster för att urskilja och känna igen.
(Exempel jag som har asiatiskt ursprung är lättare att komma ihåg än att minnas 
en medelsvensk person, det finns ju färre av mig i Sverige!)
Simulära former är förvirrande för E att urskilja, ej tillräckligt med kontrast?
--> KONTRASTER, TYDLIGHET

Förstår via bilder --> VISUELLA

Verkar se i 2D, svårighet med djupseende. 
--> PRODUKT FÅR EJ VARA FÖR STORT I AVSTÅND?

Behöver träna grunderna för lek, samspel och kommunikation.
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L E K S A K E R  F Ö R  A L L A
K IW I B IRD BOX

HÉLEN PHAN

-  hur  kan  en  l eksak  fö r ena
bar n  med  au t i sm och  andr a  ba r n  i  l ek?

FRÅGESTÄLLNING

SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE BARN MED AUTISM

Som andra barn och skiljer sig från andra barn.
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AUTISM & LEK

lek, samspel och kommunikation.

VISUELL KOMMUNIKATION
TYDLIGHET

LUST
TRYGGHET

STIMULATION

ÖGONKONTAKT
IMITATION

TURTAGNING
FOKUS 

NYCKELORD MASK - EN TRYGGHET
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”När mitt barnbarn var i den åldern du söker var han 
väldigt fascinerad av vackra saker och små ”vär ldar”.

Han kunde bli betagen i saker som påminner om tittskåp, 
eller ”snöglober” eller leksaksakvarium, prylar som 

blänkte och hade vackra klara färger gärna med rörel-
ser… Det visuella tycktes ha en väldigt stor betydelse”

Medlem på Facebook-gruppen Autism- och Aspergerförbundet

EN GEMENSAM VÄRLD ATT DELA...

DOCKSKÅP - EN LITEN VÄRLD

EN LITEN KIWIFÅGEL...

IDÉ-IDÉ-IDÉ!
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ANVÄNDARSTUDIER

KIWI BIRD BOX

KIWIFÅGELNS VÄRLD

HUR KAN LEKEN GÅ TILL?
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ÖGONKONTAKT

UNDERSÖKANDE LEK

STARTA LEKEN

KIWIFÅGEL I BOET(START) & HANDTAG
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VY FRÅN INSIDAN

FLYGRESAN BÖRJAR...

KIWIFÅGLARNA LEKER OCH SAMSPELAR

GEMENSAMT FOKUS
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TA DEN DÄR MAN SER DEN...

VISA & BERÄTTA

LANDA KIWIFÅGEL PÅ KULLE

MIN TUR...
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DIN TUR!

LÅTSASLEK

GLASS I LÅDAN?

STÄDDAGS!
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alla barn har rätt till lek
alla barn har rätt till att utvecklas

leken utvecklar barnet

SÅ GÅ OCH LEK FÖR LIVET!

tack för m ig !
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FRAGMENT UR SKISSPROCESS



KÄLLOR & BILAGORKAPITEL 4 98




