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Abstrakt

I den här uppsatsen redovisar jag min designpedagogiska undersökning som behandlar 

frågeställning Vilken form och funktion ska ett Lekotek ha för att motsvara barnens behov enligt 

dem själva? Syftet är att förstå och förändra situationen för barns behov och möjligheter till lek 

och leksaker samt åskådliggöra hur design på ett aktivt sätt kan påverka uppbyggnaden av en 

ny kultur och samhälle som rör sig mot en mer hållbar social, ekonomiskt och ekologiskt 

utveckling. 

Jag vänder jag mig till barn som leker och använder leksaker för att se och undersöka hur de 

förhåller sig till möjligheten att låna hem leksakerna istället för att köpa och äga dessa. Hur ser 

deras intresse ut för en plats som Lekotek? Vad vill de att Lekoteket ska erbjuda? 

Mitt undersökningsmaterial består av de iakttagelser, berättelser, bilder och leksaker som har 

kommit till genom användarnas(barnens) och föräldrars aktivt deltagande och samarbete. 

Deltagarnas roll och medverkan samt deras intryck och uttryck kring ämnet är det som gett mig 

möjlighet till att observera och analysera för att förstå det ur barnens perspektiv. Jag har genom 

observationer, fältanteckningar och fotodokumentationer samlat in det empiriska materialet

Jag valde transformationsdesign som teori och metod främst för dess fokus på 

användarperspektivet som passade väl min frågeställning. Lekolab fungerade som ett 

designlaboratorium och ett designpedagogiskt rum där insamlingen av leksaker och workshop 

hölls. Workshopen formulerades utifrån de tre grundläggande stegen i hållbar 

utvecklingsarbete:Recycle(återvinna), Reduce(reducera) och Reuse(återanvända). Resultatet 

tolkade jag därefter utifrån de tre centrala stegen i arbete med ”användarperspektivet” 

observera, synligöra och testa. 

Mina resultatet visar på att det finns ett stort intresse för ett lekotek dvs en plats som kan öka 

tillgången av leksaker för barn att leka med, låna hem och även möjligheten till att köpa 

leksaker. Resultaten visade även att leksakerna kan transformeras/omvandlas från gamla till 

nya, från ointressanta till intressanta och därmed användas och återanvändas. Jag fick även se 

och uppleva att nya idéer, möjligheter och  former kan etableras och accepteras som självklara 

och givna på väldigt kort tid. 
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Undersökningen redovisas dels i skriftlig form och dels genom en gestaltning. Gestaltningen 

bestod av en installation som byggdes upp av  hundratals leksaker som donerades till 

Lekoteket.        

                         

                 
                       Examensdutställning “Lekotek” Konstfack 2009                                               Foto: Saadia Hussain
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Inledning
Vi lever i en tid av omställning och förändring. Det råder en bred insikt i samhället om att 

dagens ekonomiska, sociala och ekologiska ordningen är ohållbar. Detta har lett till ett sökande 

efter svar och praktiska möjligheter till förändring när det gäller våra konsumtionsmönster. 

Sökande efter nya förhållningssätt har också spridits till designfältet. 

Jag är intresserad av att arbeta med design som möjliggör förändringar i samhället. Genom 

detta undersökande arbete inom design problematiseras de konsumtionsmönster som har blivit 

en självklar del, som vi uppfattar som den naturliga ordningen i vår samtid. Min utgångspunkt 

är att det är vi människor som skapar de system som vi accepterar som givna, vi kan därför 

också förändra de existerande strukturerna. 

Katarina Bjärrvall är en författare och journalist som har skrivit boken “Vill ha mera”.1 Boken 

är en samtidsundersökning om barn och konsumtion. I boken redovisar hon att ett 

genomsnittligt svenskt barn har ungefär 500 leksaker hemma i kammaren. Föräldrarnas inköp 

står för 75 procent av samtliga leksaker som ett barn äger.2 Vårt sätt att konsumera idag har inte 

med vår fysiska överlevnad att göra utan har snarare att göra med vår sociala och kulturella 

överlevnad. 

Jag är själv mamma till två barn i åldrarna 3,5 och 6. Som förälder funderar jag ofta över det 

jag vidareförmedlar till mina barn. Varje gång jag ser barnens rum överfyllda med leksaker som 

de äger men sällan leker med får jag en rejäl tankeställare. Eftersom jag köper leksaker till 

mina barn så är det jag som påverkar deras förhållningssätt till konsumtion. Jag har, som flera 

andra föräldrar, upplevt hur barnen efterfrågar leksaker men är sällan intresserade av dem under 

en längre tid när de väl har fått dem. Nyinköpta leksaker blir efter en tid osynliga för mina barn. 

Leksaken är i högsta grad en slit-och-släng-vara som mycket annat i vårt konsumtionssamhälle. 

Varje gång vi får besök av andra barn är det intressant att se att de leksaker som mina barn  

tröttnat på är av högsta intresse för de besökande barnen. För dem är leksakernas nya. En 

förklaring är att vi befinner oss i ett konsumtionsmönster där nya varor ständigt produceras, 

köps och slängs utan djupare eftertanke. Att äga nya saker blir viktigare än själva föremålen.
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Det är dags att tänka över och rannsaka våra val och hur de påverkar oss och vår gemensamma 

framtid.

I den rådande finanskrisen som började hösten 2008 har ytterligare frågor om de grundläggande 

aspekterna av konsumtion kommit att debatteras. Konsumtion antas också vara en förutsättning 

för vår ekonomiska tillväxt. Nu menar politiker och marknadsanalytiker att just tillväxten är 

hotad på grund av den minskade konsumtionen. Frågan är om det går att argumentera för att vi 

ska konsumera mindre och därmed avstå från tillväxt till förmån för en hållbar utveckling  

samtidigt som människor blir arbetslösa på grund av den fallande efterfrågan. 

De fyra grundläggande utgångspunkter som utgör bakgrunden och som inspirerat mig till denna 

undersökning är följande.

• Leken är nödvändig i barns liv där leksakerna ingår. 

• Leksaker är  nödvändiga redskap i barnens lek.

• Alla barn har rätt till lek.3  

• I arbetet med att skapa en hållbar samhällsutveckling som är i fas med naturen behöver  vi 

främja nytt förhållningssätt till konsumtion och ägande.

Gemensamt för mina utgångspunkter är en underliggande vilja att förstå och förändra 

situationen för barns möjligheter till lek samt åskådliggöra hur design på ett aktivt sätt kan 

påverka uppbyggnaden av en ny kultur och samhälle som rör sig mot en hållbar 

samhällsutveckling. Jag vill undersöka Lekotekets möjligheter, form, funktion och behov 

utifrån användarna(barnens) perspektiv.

Jag tycker att det är viktigt att redan nu poängtera att mitt kritiska förhållningssätt inte riktas 

mot behovet eller användningen av leksaker utan till konsumtionen och ägandet av leksaker 
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skall uppmuntra tillhandahållande av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 

rekreations- och fritidsverksamhet.



som den enda väg att få tillgång till leksaker. Frågan är hur vi kan möta behovet och begäret 

hos barn efter nya leksaker utan att det bidrar till att barnen tidigt lär sig en slit-och-släng-

mentalitet. Hur kan vi sluta reproducera de givna konsumtionsmönstren? Det var i samband 

med dessa tankar som jag fick iden till ett Lekotek/en institution där man lånar leksaker, dvs en 

plats med samma funktion som ett bibliotek har. Tanken med ett Lekotek är att det är en 

tillgänglig, kostnadsfri, och inkluderande plats där alla barn kan ges likvärdiga möjligheter att 

leka och utvecklas. Det är ett projekt som kan leda till nya beteendemönster som möjliggör en 

mer hållbar samhällsutveckling. Min förhoppning är att Lekoteket också ska vara en plats som  

främjar alla barns rätt och tillgång till leksaker och som inte är styrd av ekonomiska och sociala 

faktorer. Det är utifrån det egna personliga intresset och behovet som dessa tankar för 

undersökningen har väckts. 

Syfte och frågeställning
Genom mitt examensarbete vill jag undersöka dels behovet av ett Lekoteket samt vilken form 

och funktion den ska uppfylla för att möta användarna (barnens) behov. Jag ser denna 

undersökning som en förstudie till utvecklingen av ett faktiskt Lekotek. 

I min undersökning vänder jag mig därför till barn som leker och använder leksaker för att se 

hur de förhåller sig till möjligheten att låna hem leksakerna istället för att köpa och äga dessa. 

Hur ser deras intresse ut för en plats som Lekotek? Vad vill de att Lekoteket ska erbjuda? 

Lekoteket är angelägen för att det saknas en sådan plats idag. Genom min designpedagogiska 

undersökning vill jag ta reda på hur en sådan plats är möjlig och hur den bör fungera enligt 

barnen. Det mesta i vår värld är skapad och formad av de vuxna och utifrån de vuxnas 

perspektiv i samhället därför vill jag undersöka Lekotekets möjligheter med fokus på barnens 

perspektiv.  

Följande är frågeställningen som ska besvaras inom ramen för examensarbetet:

• Vilken form och funktion ska ett Lekotek ha för att motsvara barnens behov enligt dem 

själva?
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Tidigare forskningsöversikt

Här vill jag lyfta fram några designprojekt som är intressanta exempel på innovativa lösningar 

vilka försöker möta användarens behov och samtidigt skapa en förändring som gynnar den 

sociala, ekonomiska och ekologiska utvecklingen. 

Dessa projekt visar också exempel på hur designfältet håller på att vidgas och förändras. Den 

stora förändringen ligger i var, inom vilka områden design appliceras och av vem. 

Emude som står för Emerging user demand for sustainable solutions är ett europeisk 

forskningsprojekt som inspirerades av att man såg ett speciellt fenomen växa fram i form av 

sociala innovationer. Genom ett nätverk av observatörer som kallades för Antenner har man 

följt, observerat och därmed valt ut 56 lovande exempel på sociala innovationer främst i Europa 

som olika grupper av människor själva initierat, organiserat och uppfunnit nya sätt att leva och 

hantera vardagsproblemen på som är i fas med hållbarutvecklingsarbete. Från att man har en 

tidsbank där man lånar och betalar med tid, till lån av mor/farföräldrar, till utbyte av kunskap 

och tjänster till “gående bussar” där flera barn går tillsammans med en vuxen till skolan. Listan 

är lång med spännande sociala inovationer som belyser en form av användarrevolution som 

håller på att växa fram.4   

Projektet One laptop per child är ett annat exempel på hur design har använts som en 

utvecklingskraft. Ett aktuellt projekt initierades av professor vid Massachusetts Institute of 

Technology, Nicholas Negroponte med målet och visionen att möta alla barns rätt och behov av 

kunskap och utbildning. Genom att framställa billiga bärbara datorer för barn i tredje världen 

vill man ge barn passande verktyg för det egna lärande och stärka deras möjligheter inför 

framtiden. Projektet går ut på att engagera barn i deras egna lärande. För varje laptop med 

märket OX som man köper så donerar man en likadan till ett barn i behov av denna 

kunskapsverktyg.5 
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Doors of perception är ett annat forum lett av designern och designteoretikern John Thackara.  

Detta forum är en webbsida, ett konferensrum och ett nätverk där utbyte av idéer och kunskap 

möjliggörs. Genom Doors of perception samlas innovatörer, entreprenörer, pedagoger och 

formgivare som alla delar intresset av att undersöka och betrakta saker o ting på nytt sätt och är 

beredda att ta de nödvändiga stegen för att förändra framtiden mot en hållbar riktning. Detta 

forum presenterar nya perspektiv och alternativa svar på hur vi kan leva.6 

Urval och avgränsning

Ett krav för undersökningsarbetet har varit ett nära samarbete med dem som är användarna av 

leksakerna. Barnen är därför de som är deltagarna i workshopen. Deltagarna i workshopen 

består av fem barn i femårsåldern som alla går på ett Montessoridagis. Anledningen till att jag 

har valt att hålla min workshop med femåringar grundar sig på antagandet att leksaker har en 

självklar och naturlig plats i femåringars liv, såväl på dagis som hemma. Barnens nära kontakt 

med  och erfarenhet av leksaker är en avgörande del i min undersökning. Ett ytterligare syfte 

med att arbeta med yngre barn var att jag utgick ifrån att deras värld präglas till stor del av lek 

där “verkligheten” ännu inte etablerats. Däremot spelar förmågan att fantisera en viktigare roll i 

leken. Den möjliggör en föreställning om hur saker och ting kan vara och genom lekan kan 

man testa. Barn är nyfikna och frågvisa, de är i färd med att skapa sig en bild av världen. Jag 

ville ta vara på den nyfikenhet och öppenhet hos just yngre barn vars uppfattning om världen 

inte är färdig och fastställd.

Valet av Montessoridagis för samarbetet var ett medvetet val. Jag kom i kontakt med 

Montessoridagiset via en vän. Hennes beskrivning av dagiset arbetssätt väckte min nyfikenhet. 

Mycket av montessoripedagogiken går ut på att lära genom lek och man arbetar aktivt med att 

uppmuntra och utveckla ansvar samt självständigt handlande och tänkande hos barnen, 

vilket var relevant för min undersökning.7 Jag tog kontakt med pedagogerna på dagiset och 

presenterade min idé. Jag började undersöka om det fanns strukturella möjligheter för att få till 

ett samarbete. Jag blev informerad om att det fanns en mindre grupp bestående av sex 

femåringar som jag skulle kunna arbeta tillsammans med. Jag såg goda möjligheter till att 
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kunna genomföra min undersökning. På grund av undersökningens art och metod insåg jag att 

genom arbete med en liten grupp kunde undersökningen genomföras på ett mer lyckat sätt. 

Definitioner och återkommande begrepp 

Nedan vill jag kort beskriva relevanta begrepp som används i uppsatsen.

• Användarperspektiv: Man arbetar utifrån slutanvändarens perspektiv för att på bästa sätt 

kunna förstå och därmed möta dess behov på bästa möjliga sätt.8

• Leksaker: Föremål som är avsedda att användas av barn vid lek.9

• Lekolabb: En lekfull inramning tänkt att fungera som ett pedagogiskt rum. Som ett 

designlaboratorium där vi testar och experimenterar nya tankar och idéer.10

• Lekotek: I likhet med ett bibliotek där man har möjlighet till att låna hem leksaker               

istället för böcker.11

• Recycle: Återanvända, återvinna.12

• Reuse: Återanvända, använda på nytt.13

• Reduce: Reducera, skära ned, minska, inskränka, dra in på.14 

• Transformera: Att omvandla, omforma och ombilda något eller någon.15

Teori 
Jag ska i detta avsnitt redovisa och diskutera de teorier och den metod jag har valt att basera 

min pedagogiska undersökning på. Syftet med genomgången är att hitta en teoretisk 
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8 Red Paper02, Design Council, Transformationsdesign, http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/
TransformationDesignFinalDraft.pdf, sid. 18-19 (Läst 2008-12-29, kl: 01:20)

9 Nordstedts Svenska Ordbok, (1990) Sture Allén och Norstedts Förlag

10 Se vidare under stycket Lekolab sid.17-18

11 Lekotek är en plats i likhet med ett bibliotek men istället för böcker erbjuder leksaker som man kan leka med och låna  hem.

12 http://www.norstedtsord.se/oversattning/engelska/?s=recycle&l=ENGSVE, ( 2009-01-03, kl: 00.00)

13 http://www.norstedtsord.se/oversattning/engelska/?s=reuse&l=ENGSVE, ( 2009-01-02, kl: 23.54)

14 http://www.norstedtsord.se/oversattning/engelska/?s=reduce&l=ENGSVE, ( 2009-01-02, kl: 23.59)

15 http://www.ne.se/transformera, nationalencyklopedin,( 2009-01-02, kl: 23.59)
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http://www.norstedtsord.se/oversattning/engelska/?s=reuse&l=ENGSVE
http://www.norstedtsord.se/oversattning/engelska/?s=reduce&l=ENGSVE
http://www.norstedtsord.se/oversattning/engelska/?s=reduce&l=ENGSVE
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verktygslåda som kan hjälpa mig att svara på den övergripande frågeställning som jag ställer i 

detta examensarbete.  Jag vill i huvudsak undersöka Lekotekets behov, form och funktion.

Design i förändring 

Jag vill börja med att diskutera några dominerande förändringar inom designfältet som har ägt 

rum under de senaste decennierna. 

Designfältet har aldrig varit statiskt utan har alltid varit rörligt och reagerat på de ekonomiska, 

sociala och ekologiska förändringar som ständigt uppstår i samhället. Idag omfattar designfältet 

mer än bara produktrelaterad design - fältet omfattar allt ifrån materiella objekt till immateriella 

system. Många av de etablerade designmönstren har omprövats och utmanats, nya rörelser har 

vuxit fram under det senaste decenniet. Det är just denna förändring och de skiften inom 

designfältet som jag är intresserad av att diskutera. Jag har valt ut några teorier och teoretiker 

som jag finner mest relevanta för min undersökning. 

Den framåtblickande och självkritiska hållningen inom design

En av pionjärerna till den självkritiska hållningen som etablerats inom design är Viktor 

Papanek. Han var själv verksam industridesigner och med sin banbrytande bok, Design for the 

Real World, som utgavs 1972, intog han en kritisk position till design.16

Papanek var en stark förespråkare för en design som också tar ett socialt ansvar. Designerns 

ansvar utifrån sociala och moraliska aspekter var något som intresserade honom. Papaneks 

tankar och teorier är intressanta för att han har betytt mycket för den självkritik som växt fram 

inom designfältet och tillfört detta kritiska förhållningssätt. Flera av samtidens designer och 

teoretiker har influerats av Papaneks tankar. Papanek definierar design på följande sätt i sin bok 

“Design for the Real world”: “Design is basic to all human activities-the placing the patterning 

towards a desired goal constitutes a design process”.17

Det holistiska synsättet på design att den berör oss alla leder till ytterligare frågor kring samspel 

och ansvarstagande. Ännu en aspekt som gör Papanek intressant är att han tidigt arbetade med 
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fokus på ett så kallat “User-centered” perspektiv som innebär att designern utgår ifrån 

slutanvändarens behov och välbefinnande i sitt designprojekt.18 

En annan intressant designer och designteoretiker är Ezio Manzini. I sin bok Sustainable 

everyday life, scenarios of urban life and album19 skriver han om hur radikalt designens roll 

måste vara om vi ska skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Han 

understryker i likhet med Papanek att vi alla har en roll inom design med varierande grad av 

makt och ansvar. Manzini är intresserad av att hitta former för att underlätta förändringen mot 

ett hållbart samhälle. Han hävdar även att design bör läras ut till alla så att vi alla kan bli bättre 

på att designa enligt vår egna verklighet och framtid. Manzini förhåller sig kritiskt till 

konsumtion och ägandet av saker och ting som den enda vägen till vårt välbefinnande. Han 

presenterar flertal projekt i form av scenarier för att på så sätt få oss att föreställa oss en tänkbar 

framtid. En framtid där nyttan för användaren är större än bara ägandet av ett ting. 

Bruce Mau är en annan känd designer och skribent som argumenterar för design som en enorm 

kraft för att skapa förändring. I inledningen till sin bok Massive Change(2004)20 ställer han en 

mycket relevant fråga: “Now that we can do anything, what will we do?”21 Syftet med frågan är 

att uppmana till eftertanke.  

John Thackara är en annan ledande designteoretiker och praktiker som vill verka för att design 

ska leda till en hållbar samhällsutveckling. I sin bok In the bubble, designing in a complex 

world skriver han redan på första sidan: “The situation is out of control but not out of our 

hand”. “If we can design our way into difficulties we can design our way out”.22 Mitt intresse 

för Thackaras teorier och metoder väcktes när jag första gången fick höra detta citat under en 

föreläsning på Konstfack. Det kraftfulla budskapet fångade mitt intresse.  Enligt min mening 

sätter Thackara fokus på den mest grundläggande aspekten om man ska förstå designens roll i 

samhället. Vi lever i en konstruerad värld, allt vi ser och upplever omkring oss är design och 
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dess främsta syfte är att lösa problem och underlätta livet. Det är intressant att fundera kring 

hur vi möter de samtida problemen och hur vi löser dessa för att skapa en bättre framtid. 

Thackras projekt och arbete har inspirerat mig. Det jag finner intressant med Thackaras 

resonemang är att han ser möjligheter med designarbetet. Han lyfter fram brister men erbjuder 

samtidigt lösningar. 

Det gemensamma för de ovan nämnda teoretikerna är att de är normativa till sin karaktär. Deras 

ambition är att inte bara beskriva världen genom teoretiska ansatser utan syftet med deras 

teoretiska ansatser är också att förändra världen till det bättre. Deras arbete är inspirerande 

exempel på paradigmskifte inom design arbete. Samtliga teoretiker poängterar också vikten av 

samarbete och ett helhetstänkande som en förutsättning för skapande av en bättre värld genom 

design. De är även intressanta för att de utmanar ägandet som enda formen för användningen. 

De testar också sina teoretiska perspektiv genom praktiska projekt med en stark fokus på att 

utveckla former och system som leder till en hållbar samhällsutveckling. Deras designarbete 

utgår huvudsakligen från slutanvändarens perspektiv för att möta dess behov. 

Transformationsdesign

I detta avsnitt ska jag diskutera transformationsdesign som jag har valt som mitt huvudsakliga 

teoretiska verktyg för min undersökning. John Thackara jobbar aktivt med transformations 

design som metod i sina designprojekt. Ett oerhört inspirerande arbete bl. a. inom DOTT som 

är en förkortning för “Design of the time”23 går ut på att utforma projekt och festivaler utifrån 

hållbar designutveckling . Designern tillsammans med andra medborgare och 

gräsrotsinnovatörer utvecklar nya tjänster och system för att möta vardagslivets behov.  Två 

frågor är utgångspunkt för arbetet: 1) Vad kan livet i ett hållbart samhälle innebära”? 2) Vilka 

designsteg är nödvändiga att ta för att nå dit?24 

Transformationsdesignsdeklaration är en ytterligare inriktning som till stor del är inspirerades 

bl.a av Thackaras projekt. Designgruppen Red som består av Collin Burns, Hilary Cottam, 

Chris Vanstone och Jennie Winhall såg en stor skillnad och förändring i moderna designers sätt 

att arbeta till skillnad från det traditionella designarbetet. De kände ett behov av att skilja på 
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transformationsdesign som en särskilt inriktning.25 Den stora skillnaden ligger i synen på den 

kunskap som krävs inom själva designarbetet, dess ändamål samt applicering. 

Transformationsdesign växte fram som ett nödvändigt verktyg för att lösa de komplexa 

problem som uppstår i vår ständigt förändrande värld. Red har definierat transformationsdesign 

utifrån följande sex punkter som är bärande för denna inriktning inom designfältet.26

• Designern intar en ny roll, mer i form av en moderator än den enskilda upphovsmanen bakom 

designen. 

• Genom transformationsdesign vill man uppnå förändring genom att forma beteende, kultur 

och system.

• Transformationsdesign blir aldrig färdig. Den planteras och lärs ut till användarna som själva 

kan fortsätta designa.

• Transformations design kräver ett kortare designförlopp. Det kreativa arbetet sker parallellt 

med den praktiska arbete som sker ute på fälten.

• Designern är inte längre den som avgör vad som är god design. Man förespråkar och värderar 

mångfald och tillgång som högre faktorer för vad som är bra design.

• Inom transformationsdesign vill man dela med sig av sin kunskap och metod och göra den 

tillgänglig för alla icke-designer.

Ett bra exempel på projekt som har uppfyllt alla punkter på transformationsdesigns checklista 

är den engelska kocken Jamie Olivers projekt “School dinner project”. Programmet 

producerades för BBC channel 4 och har sänts i TV r runt om i världen.27 Jamie Oliver och 

hans team började med att besöka skolor i Storbritannien för att observera eleverna. Syftet var 

att undersöka hur skolelevernas matvanor såg ut i skolan. Vad åt eleverna och vad tyckte de om 

den mat som serverades i skolan? Därefter började Jamie Oliver att tillaga nya nyttiga måltider 

som eleverna fick prova och äta. Eleverna uppmuntrades till att fritt kommentera om den nya 

maten. Utifrån den feedback han fick av skoleleverna gick Jamie Oliver vidare och ändrade 

recepten för att möta elevernas önskemål. Han upplyste eleverna också aktivt om innehållet i 

                                                                                                                                                                                15

25 Red Paper02, Design Council, Transformationsdesign, http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/
TransformationDesignFinalDraft.pdf, sid. 22 (Läst 2008-12-11, kl: 22. 55)

26 Red Paper02, Design Council, Transformationsdesign, http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/
TransformationDesignFinalDraft.pdf, sid 20-21( Läst, 2008-12-14, kl:22.12)

27 http://www.channel4.com/life/microsites/J/jamies_school_dinners/index.html (Läst, 2008-12-14, kl:23.05)

http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.channel4.com/life/microsites/J/jamies_school_dinners/index.html
http://www.channel4.com/life/microsites/J/jamies_school_dinners/index.html


det de åt. Nästa steg blev att involvera eleverna i själva matlagningen för att på så sätt belysa 

och väcka deras intresse för maten. Det Jamie oliver gjorde var att han lärde ut matlagningen 

(designarbetet) till matsalspersonalen och eleverna för att de på egen hand kunde fortsätta 

utveckla, designa och förändra.

Användarperspektiv

Det centrala för transformationsdesign är dess fokus på slutanvändaren.28 Designern arbetar 

utifrån ett “användarperspektiv”. Jag ska nedan redovisa de tre centrala delarna som är själva 

grunden för detta.29  

Observera: Att observera användarnas användning och behov för att förstå ett 

undersökningsfält utifrån deras perspektiv. Detta steg går inte ut på att finna en objektiv 

sanning utan syftet är att skaffa inspiration och relevant inblick.

Synliggöra: Komplexa problem förklaras och synliggörs med hjälp av visualisering. Syftet är 

att göra problemen som ska behandlas synliga och tillgängliga och begripliga för samtliga 

inblandade. Man avslöjar verkligheten på ett begripligt sätt så att andra kan delta.

Testa: Man testar idéer och lösningar på mindre skala med hjälp av prototyper som testas på 

riktigt av slutanvändarna. Deltagarna får efter testperioden återkomma med feedback. Syftet är 

att genom den direkta feedback få vägledning i det fortsatta designarbetet och därigenom kunna 

designa och minska riskerna för misslyckande.  

En annan viktig del i användarperspektiv är att designern, som är experter på att leda processen, 

samarbetar med användarna som i sin tur är experter på användning. Samarbetet sker mellan de 

som är designer till professionen och de som inte är det. Det kunskapsutbyte som sker genom 

delaktighet under hela designprocessen är viktigt för att få till ett bra resultat. Detta synsätt gör 

det svårare att peka ut vem som är den egentliga designern. Utifrån transformationsdesigns 

perspektiv är design/designprocessen inte en  “enmansshow”.30
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Metod
Jag valde transformationsdesign som både en teoretisk vägvisare samt som en metod för  

genomförande av min undersökning. Jag valde att utforma min metod just med fokus på 

användarperspektiv, en metod som passade min frågeställning. I det undersökande arbetet 

utgick jag från dessa tre stegen Observera, synligöra och testa som jag diskuterat i det tidigare 

avsnitt. Med hjälp av dessa  tre steg ville jag få svar på min frågeställning. Undersökningen 

växte fram med hjälp av användarnas dvs barnens och deras föräldrars samarbete. 

Metoden som jag redovisar i det här avsnittet har guidat mig i insamlandet av empirin. Jag 

valde en kvalitativ metod för min undersökning eftersom mitt intresse ligger i att ta reda på vad 

barnen tycker och tänker. Den kvalitativa undersökningsmetoden möjliggjorde även att barnen 

kunde svara med egna ord och erbjöd större utrymme för flexibilitet. Empirin består av 

fältanteckningar från intervjuer i samtalsform från observationer, pedagogiskt dokumentation 

samt fotodokumentation som stödjande och kompletterande metoder i undersökningen. 

 Eftersom jag utgick ifrån transformationsdesign som bygger på användarnas deltagande och 

samarbete i designprocessen där kunskapsutbyte sker genom deltagande workshop valde jag att 

arbeta på liknande sätt.31 Jag valde denna metod av två anledningar. Det ena är metodens 

vidgade syn på kunskap vilket bidrog till en ödmjuk inställning till barnen. Den andra var det 

undersökande och det pedagogiska förhållningssättet som enligt min mening har starka likheter 

med hur skolan strävar efter att jobba i sitt pedagogiska arbetet. 

Lekolab
Eftersom mitt undersökningsfält bestod av barn och leksaker så ville jag skapa en en lekfull 

inramning. En kontext som handlade om leksaker, och som synligjorde deltagarnas roll i 

undersökningen. Lekolabbet blev den inramning som jag valde och som tillät mig och 

deltagarna att leka forskare på riktigt. Syftet var att Lekolabb skulle fungera som ett 

designlaboratorium och ett designpedagogiskt rum där Lekotekets möjligheter kunde testas.  

Jag ville även genom denna inramningen förmedla och understryka barnens viktiga roll och 

betydelse för min undersökning att de är experterna och forskarna. Att vi tillsammans genom 
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lekande och labbande skulle väcka frågor och finna svar, titta och tänka, lyssna och berätta, 

upptäcka och uppfinna, testa och experimentera.  

Undersökningen består av två delar. I den ena delen har jag undersökt  insamlingen av 

leksakerna och den andra delen har undersökningen baserats på workshopen. I båda delarna var 

deltagande och samarbetet det centrala som metod. 

Jag valde följande tre teman: Recycle (återvinna), reuse (återanvända) och reduce (reducera) 

för utformningen av min workshop för att få svar på min frågeställning.32 Dessa tre teman för 

att de är etablerade som tre fungerande steg i arbetet inom hållbar utvecklingsarbete. Syftet i 

arbete med dessa tre steg är att minska de sociala, ekologiska och miljömässiga effekterna som 

är skadliga. De kallas även för 3R:en. Jag kommer att framöver i min uppsats att använda den 

engelska benämningen när jag refererar till dessa teman. 

Som första steg började jag titta närmare på de befintliga platser som erbjuder, lek, leksaker 

samt möjligheten till att låna hem leksaker. Detta för att se och förstå i vilka former det 

existerar idag. Jag ville undersöka hur tillgången till leksaker ser ut som inte är knuten till 

leksaksaffärer. Hur tillgång i form av lån av leksaker istället för konsumtion ser ut. Jag tittade 

huvudsakligen på hur det ser ut i Stockholms området. 

Det finns en hel del öppna förskolor som yngre barn kan besöka tillsammans med sina föräldrar 

för lek och andra aktiviteter. På kulturhuset finns Rum för barn där barn kan leka. 33 Leksakerna 

som finns  där är tänkta att främst användas av de allra minsta barnen. Resten av utrymmet 

förändras efter behov och används som ett rum för olika slags aktiviteter. De Lekotek, eller 

motsvarande forum, som existerar finns bland annat på sjukhus som erbjuder specialleksaker 

till barn med speciella svårigheter, oftast sådana svårigheter som beror på någon sjukdom eller 

något handikapp. Det finns även gott om lekparker och lekplatser men det finns för närvarande 

inga aktörer eller platser som erbjuder möjligheten att låna hem leksaker. 
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Del I - Insamling av leksaker 
Insamlingen av leksakerna genomfördes i första hand genom barnens föräldrar eftersom det var 

de jag informerade och kontaktade. Det är genom föräldrarna som jag nådde ut till barnen. 

Syftet med insamlingen av leksakerna var främst att få testa och se hur lätt eller svårt det är att 

få in leksaker utan konsumtion. Hur stor är viljan och behovet att rensa och ge vidare sina 

leksaker. Min förhoppning var dock att sorterande och insamlande av leksaker skulle involvera 

barnen aktivt. En tanke jag hade var att genom att låta barnen själva sortera och rensa bland 

sina leksaker så skulle de bli medvetna om vilka leksaker de äger och hur många de egentligen 

använder och leker med. Vilka kan behållas och vilka leksaker har de lekt färdigt med och kan 

därmed ge vidare? Intentionen var att uppmärksamma deltagarna på sin omgivning samt ge 

dem möjligheter att utmana och förändra. Samarbetet och aktiviten som skedde genom 

insamlingen hoppades jag även skulle synliggöra leksakerna både för ägarna och för mig. De 

insamlade leksakerna användes som material i vårt gemensamma arbete under 

workshoptillfällena. 

Förberedelsefasen

I skriftlig form formulerades syftet och bakgrunden för leksaksinsamlingen där möjligheten 

erbjöds till att bidra med leksaker till undersökningen. Jag skrev ett informationsblad där jag 

beskrev projektet och även om syftet och metoden för insamlingen av leksakerna.34

Med tanke på den begränsade tiden för undersökningen valde jag att använda de vägar och 

kanaler som låg närmast mig för insamlingen av leksakerna. Därför valdes just följande fem 

kanaler för distributionen av informationen om insamlingen av leksakerna. 

Facebook: Jag skapade en “eventsida” på Facebook som jag skickade vidare elektroniskt till 

mina 268 vänner och bekanta på Facebook. De vännerna skickade i sin tur vidare till folk de 

kände och som kunde vara intresserade.35 

Konstfack: Mail skickades till samtliga studenter och personal på Konstfack.

Dagis: Mail skickades till samtliga föräldrar till barnen på min dotters dagis samt att jag satte 

upp informationsblad på anslagstavlan på dagis.
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Engelska skolan: Mail skickades till samtliga föräldrar till barnen i min dotters klass. Även här  

satte jag upp ett informationsblad på anslagstavlan. Jag informerade också samtliga föräldrar 

under ett föräldramötet som ägde rum på Engelska skolan. 

Flyers: Jag delade ut flyers till mina grannar, vänner och bekanta som i sin tur spred ut 

informationen till andra.

Efter att informationen om leksaksinsamlingen hade nått ut dröjde det inte länge förrän jag blev 

kontaktad av föräldrarna till barn på dagiset och skolan. Kontakten skedde via mail och via 

mobil. Därefter kom vi överens om hur överlämningen av leksakerna kunde ske. En viktig del 

var att göra det så lätt som möjligt för deltagarna att kunna bidra med leksaker. Av den 

anledningen så erbjöd jag att hämta upp leksakerna. Ett fåtal föräldrar tog dock med leksakerna 

för att överlämna de till mig. I de flesta fall hämtade jag upp leksakerna hemma hos dem som 

ville delta och bidra.

Resultat och tolkning
Observerade:

Insamlingen av leksakerna resulterade i att jag fick in en stor mängd leksaker. Jag såg därmed 

att behovet och intresset var stort att rensa och ge bort sina leksaker. Många av föräldrarna 

motiverade detta med att deras barn har blivit stora och inte längre använder alla sina tidigare 

leksaker. Många var även stolta över att få delta och dela med sig. De inlämnade leksakerna 

bestod av en bred variation, från ett fåtal böcker, spel och pussel till en större mängd mjukisdjur 

och  plastleksaker. Leksakerna var såväl använda som oanvända, hela som trasiga. De 

insamlade leksakerna var främst för barn mellan 2-6 års åldern. Leksaker är beroende av ålder 

vilket gör att de används under en begränsad period av ett barns liv.  

Synliggjorde:

Min förhoppning var att det aktiva deltagande som krävdes av deltagarna skulle synliggöra och 

medvetandegöra dem kring deras egna miljö kopplat till konsumtion, ägande och användande. I 

samband med leksaksinsamlingen fick jag även chansen att förklara syftet med min 

undersökning och iden om ett lekotek. Lekoteket ska vara en alternativ plats med fokus på 

barns behov och användning av leksaker och inte konsumtion. Sambanden mellan det egna 

deltagandet blev synligt som effektfulla steg för att själva kunna åstadkomma en förändring. 
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Barn kan på detta sätt delta genom sitt bidrag av leksaker och vara med och skapa en 

förändring.  Leksaker behöver inte hamna på soptippen, utan Lekoteket kan fungera som en 

plats där leksakerna kan återvinnas och återanvändas. Genom kontakten med föräldrarna såg 

jag även att det fanns ett stort intresse för mitt projekt och för ett lekotek. Många undrade när 

Lekoteket skulle bli en verklighet!

Testade:

Genom denna del av undersökningen fick jag möjlighet att testa och se hur och om det var 

möjligt att få in leksaker till ett Lekotek utan att konsumera dem. Jag fick även möjlighet att 

testa och se hur intresset kring Lekoteket ser ut. Resultatet var mer än vad jag hade förväntat 

mig. Under perioden av tre veckor som insamlingen pågick så fick jag in ca 2000 föremål.  

Den mest lyckade kanalen visade sig vara eventsidan på Facebook som bidrog till att jag 

kontaktades av flest människor som bidrog med leksaker till mitt projekt.36 Det jag saknade i 

denna del av undersökningen var kontakten med barnen som är ägarna och användarna av 

leksakerna för att kunna få direkt feedback från dem.

Del ll - workshop
Den deltagande workshopen hölls på ett Montessoridagis som ligger på Söder i Stockholms 

innerstadsområde. Workshopen hölls på daghemmets egen verkstad, som var en trygg och 

familjär miljö för barnen.

Kärnan i transformationsdesignen är dess fokus på användarens behov där arbetet sker i nära 

kontakt med användarna. Genom arbetet i Workshopen har jag fått möjlighet att samarbeta 

direkt med barnen som använder leksaker. Samarbetet har gått ut på att ta reda på Lekotekets 

roll, form, funktion och behov utifrån barnens perspektiv. 

I de följande avsnitten kommer jag att redovisa processen samt resultaten från de workshop 

som genomförts i Lekolabbet. Jag kommer även att tolka iakttagelserna utifrån min valda teori 

och metod.

En avgörande del för min undersökning var att få ett godkännande för barnens medverkan i 

Lekolabbet från deras föräldrar. Jag skickade ett formulär hem till alla femåringar som går på 

                                                                                                                                                                                21
36 http://www.facebook.com/event.php?eid=44337778297&ref=mf (2008-12-28, Kl: 15.28)

http://www.facebook.com/event.php?eid=44337778297&ref=mf
http://www.facebook.com/event.php?eid=44337778297&ref=mf


det aktuella dagiset.37 Jag klargjorde för pedagogerna på dagiset att det var viktigt för mig att 

dels få komma vid fler än ett tillfälle på dagis, dels att mina besök skulle ske med en viss 

kontinuitet. Dessa båda förutsättningarna var viktiga för att bygga upp en bra relation till 

barnen. Barnen informerades både av sina föräldrar hemma och pedagogerna på dagis om mig 

och om det undersökande arbetet som skulle ske i Lekolabbet. 

Tillsammans med pedagogerna på förskolan kom vi överens om att jag kunde komma till 

förskolan vid 4-5 tillfällen, fördelat på en gång i veckan. Jag fick arbeta med de äldsta barnen 

som var i fem års åldern. Varje tillfälle var förlagd på tisdagar mellan 13.30-15.00. 

(Workshopen pågick med andra ord cirka 1,5 tim).

Bortfall

Sammanlagt finns det sex barn som är i femårs åldern på denna förskola. Av dessa så beslöt 

föräldrar till ett barn att inte medverka av okänd anledning. 

Deltagarna bestod av fem experter inom användning av leksaker. 

Workshop -recycle 
Det var vid detta tillfälle som jag träffade barngruppen för första gången. Fyra av de totalt fem 

barn var närvarande ett av barnen kunde inte delta på grund av sjukdom. Barnen visste redan 

vad jag hette och vad vi skulle jobba med, de hade dels blivit informerade av sina föräldrar och 

dels pedagogerna på dagis. Jag introducerade mig och berättade om hur vårt arbete under mina 

kommande besök skulle se ut. Jag berättade även för dem var deras roll skulle innebära för 

undersökningen, nämligen som leksaks experter. Jag förklarade även hur Lekolabbet var tänkt 

att fungera, som ett designlaboratorium där vi skulle jobba med just leksaker och att vårt arbete 

gick ut på att tillsammans undersöka Lekotekteks möjligheter.

Temat som behandlades under den första workshopen var recycle. Materialet som användes 

bestod av de insamlade leksakerna. De verktyg som jag valde att använda bestod av enkla 

verktyg såsom saxar, skärknivar, tejp och lim. Det var en skapande workshop som gick ut på att 

skapa och uppfinna nya leksaker av de gamla leksakerna. 
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En viktig anledning till att jag valde att börja med just denna workshop var för att jag ville få 

deltagarna att betrakta leksakerna med nya ögon. Syftet var att dekonstruera leksakerna för att 

konstruera dem på nytt. En bra början för att kunna betrakta leksakerna som konstruerade och 

som material för att därefter kunna närma oss diskussionen kring hållbarhet, framtid och 

därmed behovet av ett Lekotek. 

Uppdraget för denna workshop gick ut på att deltagaren fick välja fyra leksaker var från 

leksakshögen (syftet med att ha ett begränsat antal leksaker var att låta barnen göra val plus att 

alla deltagare skulle ha lika antal leksaker att utgå ifrån). Barnen gick runt bland leksakerna och 

undersökte leksakerna förväntansfullt. Många av barnen kände igen flera av leksakerna som de 

hade lekt med eller sett. Barnen kom igång rätt snabbt med skapande och byggande av nya 

leksaker. Variationen var bred bland de leksaker som deltagarna valde.  De fick fritt skapa och 

uppfinna helt nya leksaker utifrån dessa valda leksaker, deltagarna fick även fritt skära, klippa 

och dela på leksakerna efter egen idé. 

Jag såg samtalen och diskussionen som en viktig och bärande del för min undersökning och för 

att föra en öppen men strukturerad diskussion förberedde jag följande hjälpfrågor som skulle 

vara vägledande för mig.  

• Har( äger) du leksaker?

• Var tror du att leksakerna kommer ifrån, tillverkas?

• Vad gör ni med leksaker när ni inte längre leker och behöver de?

• Tror du att alla barn har tillgång till leksaker? 

Alla hann med att konstruera nya leksaker. De genomförde uppdragets praktiska del utan större 

svårigheter och i det färdiga resultatet så hade alla konstruerat fler än en leksak var. Vi fick 

däremot inte tillräckligt med tid kvar för att titta och diskutera kring deras ny uppfunna 

leksaker. Jag valde att avsluta workshopen på grund av tidsbrist och beslöt mig för att fortsätta 

workshopen veckan därpå för att hinna med det viktiga samtalet kring det vi hade jobbat fram. 

Efter deltagarnas godkännande lånade jag även med mig deras nykonstruerade leksaker för 

fotografering och närmare betraktelse.38

                                                                                                                                                                                23
38 Se bilaga 3



Resultat och tolkning
Observerade

Det var intressant att se att deltagarna började med att leka med leksakerna innan de började 

göra om de. Barnen såg leksakerna utifrån deras funktion/att bli lekta med. Torben Hangaard 

Rasmussen, kultursociolog och pedagog verksam i Danmark. Han diskuterar i sin bok 

“Leksakernas Virtuella värld” att leksaken som inte blir lekt med är strängt taget ingen leksak, 

utan en vara på en hylla i en leksaksaffär”.39

Jag insåg även att ingen av deltagarna refererade till leksakerna som gamla utan de var främst 

bara nyfikna på hur jag hade lyckats få tag på så många. När jag berättade att jag hade fått dem 

från andra barn som ville ge dem vidare till andra barn att leka med så reagerade de väldigt 

positivt. 

Det jag såg hos de transformerade leksakerna som deltagarna hade uppfunnit var en spännande 

blandning.40 Barnen var också väldigt stolta över sina resultat. Jag observerade att många steg i 

skapande processen var slumpmässiga och spontana som avgjorde det slutgiltiga resultatet. Jag 

såg även hur deltagarna inspirerade varandra och var väldigt nyfikna på vad de andra gjorde. 

De deltog i varandras skapande process. Själva skapande var en lekfull aktivitet. Samtliga av 

deltagarna svarade “ja” när jag frågade om de trodde att alla barn har tillgång till leksaker. De 

refererade och berättade om sina egna leksaker och nämnde även att andra barn de kände också 

hade leksaker. Att ha och äga leksaker verkade som något självklart för samtliga deltagare. På 

frågan “vet ni vart leksakerna kommer ifrån” så svarade några att de inte visste och några 

nämnde leksaksaffären där man köper leksakerna eller namn på de som de personer som de 

hade fått leksakerna ifrån. Genom dessa svar fick jag inblick i att deltagarna inte var fullt så 

medvetna om kopplingen mellan leksakerna och om produktionskedjan. De var starkt roade av 

uppdraget och även pigga på att berätta en hel del men samtalsämnet var inte alltid kopplat till 

leksaker. Jag upplevde att deltagarna var mer angelägna om att få bygga och jobba med 

uppdraget än att diskutera. Deltagarna höll ofta med mig eller gav korta svar, kanske berodde 
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det dels på att de var upptagna med transformeringen av leksaker och dels på hur jag 

formulerade frågorna.

Synliggjorde

Jag ville främst synliggöra leksakernas materiella möjligheter och deltagarnas egna möjlighet 

till att förändra, forma och därmed återvinna leksakerna. Deltagarna var oerhört nöjda och 

stolta över de nya leksaker de hade skapat. Genom deltagarnas skapade och deltagande 

synliggjordes deltagarnas kunskap, den fantastiska förmågan att leka, fantisera och 

experimentera samt transformera leksakerna till något nytt och spännande. Min förhoppning 

var att genom workshopen förmedla deltagarnas egna möjligheten till att återvinna leksaker, att 

de själva kan förändra, transformera de till något nytt och spännande. Processen synliggör och 

blir begriplig genom deltagarnas egna förmåga att forma. 

Testade:

Jag fick möjlighet att testa transformationsdesign med deltagarna genom att de själva fick 

transformera leksaker och undersöka hur de förhåller sig till leksaker som konstruerade saker 

och därmed se möjligheten till att kunna förnya dem och återvinna dem. Jag såg att deltagarna 

tyckte att uppdraget var roligt. Iden om att kunna återvinna sina leksaker gav ett lyckat resultat. 

Gamla leksaker kan laddas med nya egenskaper och bli intressanta på nytt. Jag insåg att trots 

att deltagarna inte var så medvetna om sambandet mellan miljön och framtiden i relation till 

leksaker så var de oerhört nyfikna och deltog aktivt. Kunskapen och möjligheten  att återvinna 

presenterades och planterades på ett lustfyllt och lekfullt sätt.

Workshop - Recycle del 2
Pausen mellan workshoptillfällena gav mig även möjlighet till att samla mina egna tankar från 

den första delen av workshopen och även förändra det som inte fungerade så bra till den 

kommande gången. Jag analyserade det material som jag hade samlat in från den tidigare delen 

av recycle-workshop. Jag valde att tydligt fördela tiden denna gång mellan skapande och 

mellan tiden då vi tittar och diskuterar. Jag tog åter med mig en mix av leksaker och de verktyg 

som behövdes för konstruktionen. Jag förberedde mig även genom att lära mig alla deltagarnas 

namn.
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Barnen var mer förberedda denna gång på vad vi skulle göra. Jag förberedde rummet snabbt 

genom att lägga fram leksakerna och verktygen. Denna gång var vi fulltaliga. Jag bad de övriga 

fyra som hade varit närvarande vid den förra workshopen att informera sin kompis om vad vi 

gjorde sist. Detta var också ett givande sätt för mig att få reda på hur deltagarna hade upplevt 

och uppfattat den tidigare workshopen. Barnen återberättade och mindes väl vilka leksaker de 

själva samt de andra i gruppen hade byggt. 

En av deltagarna beskrev på följande sätt:

 “Vi  gör nya leksaker av gamla leksaker här”. 41

Deltagarna beskrev även Lekoteket som en plats där man kan låna hem leksaker och leka med 

dem. Det var spännande att höra med vilken fnittrande självklarhet de berättade om sin roll som 

“experter”.

Det skapande arbetet med deltagarna kom igång väldigt snabbt och även denna gång fick de 

välja fyra leksaker var. Därefter fick de själva avgöra om de ville skapa en eller flera nya 

leksaker. Deltagarna visste vad vi skulle göra och förstod sin roll som uppfinnare. Jag valde den 

här gången att låta deltagarna koncentrera sig på att skapa först och använde de sista 30 

minuterna till att tillsammans observera och diskutera det som deltagarna hade skapat. De 

transformerade leksakerna blev åter en häftig blandning av väldigt originella leksaker.42 Jag 

upplevde även att barnen nu förstod uppgiften mycket mer och kom igång med sitt skapande 

snabbare än vid det första tillfället. De olika momenten i skapande, att välja leksaker, planera, 

konstruera löpte på utan svårigheter. 

Resultat och tolkning
Observerade:

Det var en skillnad mellan den första och den andra workshopen. Barnen var mycket mer 

medvetna om vad de gjorde och därmed även vad de kunde göra med leksakerna. En flicka 

berättade att hon hade provat på att transformera sina leksaker även hemma. Jag såg därmed att  

kunskapen och verktygen hade överförts till deltagarna att själva använda dem.
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Det kritiska tänkande som barn uttrycker genom sitt nyfikna “varför då” var inte så påtagligt. 

Även denna gång lyssnade de och accepterade mycket av det jag sa utan större motstånd eller 

frågor. Samtalsämnen byttes konstant vilket gjorde det svårt att behålla fokus kring ämnet. 

Kanske var det så att deltagarna kände sig färdiga med temat genom sitt skapande och upplevde 

diskussionen som en upprepning. Kanske blev det för tjatigt.

Synliggjorde:

Det som synliggjordes var deltagarnas egna roll, som experter och som uppfinnare. Att de 

själva kan förändra och skapa något nytt. Deras egna möjlighet och lust till att återvinna och 

återanvända leksaker. Leksakernas transformation skapade och öppnade upp för nya 

möjligheter, det fanns inga gränser för vad den nya leksaken kunde åstadkomma. Eftersom 

leksakerna inte fogades ihop med med väldigt stark lim så kunde de dekonstrueras och göras 

om fler än en gång. Det var även givande att se vilken kraft och med vilken övertygelse 

deltagarna diskuterade kring sina nyuppfunna leksaker. Många ställde frågor men ingen i 

gruppen ifrågasatte den fantasifulla beskrivningen som uppfinnaren beskrev sin leksak utifrån. 

Rasmussen refererar till leksaker i sin bok “ Leksakernas virtuella värld” som budbärare om det 

möjliga det sagolika, leksaker både uttrycker och föreställer något.43 Jag fick inblick att barn är 

väldigt öppna i sitt tänkande och därmed även för nya tankar, de är mottagliga och formbara. 

Testade:

Jag fick möjlighet att testa hur barn förhåller sig till att återvinna och återanvända leksaker. Det 

visades sig att deltagarna inte brydde så mycket om leksakerna var nyinköpta eller använda för 

de var de bara leksaker. Att en av deltagarna hade jobbat med samma tema hemma ser jag som 

ett gott tecken på att deltagarna förstod uppdraget och att kunskapen om deltagarnas egna 

möjlighet till att ändra, förändra och återvinna synliggjordes och planterades. Utifrån mina 

observationer och feedback såg jag att det fanns ett stort intresse bland barnen. Jag såg även att  

komplexa saker kan synligöras och förstås genom den egna deltagande. Kunskaper kan 

etableras och förstås genom den egna kreativiteten och skapnade. Workshopen gav mig 

möjlighet att testa att leksakerna kunde återvinnas, återanvändas och åter bli intressanta. 
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Workshop - Reduce
Det andra temat som jag ville belysa genom arbetet i Lekolabbet var Reduce. Med temat reduce 

ville jag ta reda på hur lätt eller svårt det är för användarna att inte längre äga leksakerna. Hur 

villiga är barnen att reducera sitt innehav av leksaker och även synligöra sambandet mellan 

ägande och användande. Jag ville genom denna workshop få möjlighet att få ta del av 

deltagarnas direkta erfarenhet, tankar och funderingar som jag saknade från den andra delan 

som undersökte leksaksinsamlingen. Uppdraget gick ut på att deltagarna skulle rensa bland sina 

leksaker och ta med de leksaker som de kände att de hade lekt färdigt med till nästa workshop 

tillfälle. 

En viktig del i förberedelse inför denna del var att jag i förväg informerade deltagarna och 

deras föräldrar om deras kommande uppdrag.

Workshopen innehöll tre moment. 

• Information om uppdraget till barnen och deras vuxna.

• Uppdrag till barnen att sortera och rensa bland sina leksaker. 

• Att åter träffas på dagis för att titta, fundera och diskutera där barnen redogör erfarenheter.

Min huvudsakliga syfte var att undersöka användarnas upplevelse av denna process där de 

uppmanades till att rensa, sortera, fundera och ge vidare leksaker. Jag förberedde även följande 

hjälpfrågor som underlag för själva diskussionen med deltagarna.        

• Har alla med sig något? 

• Sorterade ni själva eller tillsammans med någon?

• Vad upplevde ni var svårt och vad var lätt?

• Kan man använda utan att äga?

Tre av de totalt fem deltagarna hade med sig leksaker till förskolan vid denna tillfälle. De 

övriga två deltagarna hade visserligen sorterat men glömt att ta med leksakerna till förskolan. 

Även om alla inte hade med sig så hade alla fullföljt själva uppgiften. Tanken var från början 

att vi alla skulle titta på leksakerna som deltagarna hade med sig och därmed diskutera utifrån 

ovanstående frågor. Jag frångick från det planerade upplägget och ändrade till att vi endast 

pratade om själva upplevelsen utan att överhuvudtaget titta på de leksaker som vissa av barnen 

hade med sig. Jag förändrade upplägget för att inte peka ut de som inte hade med sig leksaker. 
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Alla hade däremot sorterat hemma och det var just detta som var det huvudsakliga syftet med 

denna del av undersökning. Jag valde istället att dela ut papper och pennor till samtliga barn. 

En viktig del som jag upptäckte i arbetet med små barn var att aktivera dem i någon form av 

gestaltande arbete. Barnen fick i uppgift att rita en leksak som skulle vara tillgänglig på 

Lekoteket och som de skulle vilja låna hem och leka med. Under tiden  som barnen ritade så 

samtalade jag med barnen. Jag riktade ibland frågan till någon specifik i gruppen får att få dess 

uppmärksamhet och svar. 

Resultat och tolkning
Observerade: 

Genom en direktkontakt med de som är användarna och ägarna till leksaker fick vi möjlighet 

till att diskutera hur barnen förhåller sig till ägandet och om de har idéer och förslag på andra 

former för användning som inte involverar konsumtion eller ägande. De svar jag fick fram på 

frågan om och hur man kan använda utan äga var att man antingen kan gå till Lekoteket för att 

låna eller gå hem till någon kompis för att låna eller byta leksaker. Barnen byggde vidare på 

dessa resonemang. Det var intressant att höra hur  Lekoteket hade etablerats som en självklar 

plats bland deltagarna. De uppfattade Lekoteket som en plats som existerade på riktigt. 

Svaren på hur själva insamlingsprocessen av leksakerna hade gått till varierade . Så här svarade 

några av deltagarna.

“Jag visste inte ens när mamma rensade, jag såg påsen på morgonen och då tog jag tillbaka några leksaker jag 
ville ha kvar” Ali 5 år

“Jag tyckte bara att det var sorgligt att inte längre ha kvar de leksakerna” Vera 5 år
 “Det var roligt att sortera för jag hittade massa leksaker jag hade glömt bort.” Isak 5 år

“Jag tyckte det var roligt, jag får nya leksaker hela tiden ändå” Louisa  5 år

Jag ställde även frågan om vem det är som köper leksakerna till deltagarna och hur ofta de får 

nya leksaker att leka med. De flesta refererade till föräldrarna och morföräldrarna men de visste 

däremot inte hur ofta eller hur sällan de fick leksaker. Ingen av deltagarna sa att de själva hade 

köpt leksakerna. De berättade att oftast önskade de sig leksaker som de vuxna senare köpte till 

dom. Det kom även fram att samtliga barn däremot tyckte att det var jobbigt att genomföra 

uppdraget/att rensa och sortera eftersom det blev så stökigt och rätt jobbigt att städa efteråt. De 

två som hade glömt att ta med sig leksakerna poängterade att det var även jobbigt att komma 

ihåg att ta med sig leksakerna till dagis. Deltagarna var rätt nöjda och stolta när jag tackade 
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dem för deras leksaksbidrag till Lekoteket och att de hade därmed gett sina leksaker till andra 

barn att leka vidare med. 

Synliggjorde:

Det som synliggjordes var deras egna leksaker. Genom sorteringen fick de syn på de leksaker 

de äger och hur många de använder och leker med. Jag hade saknat en direkt feedback i den 

stora insamlingsdelen där jag huvudsakligen hade kontakt med vuxna. Jag var nyfiken och ville 

genom detta uppdrag ta reda på hur barnen förhåller sig till det. Är de “med på det” eller inte. 

Lekotekets möjligheter testades och synliggjordes genom deltagarnas deltagande i insamlingen 

av leksakerna.

Testade:

Syftet var att testa och ta reda på hur lätt eller svårt det är för användarna att inte längre äga 

leksakerna samt synligöra samband mellan ägandet och användande. Hur villiga är deltagarna 

att dela med sig. Som vuxen så delar jag inte samma relation till leksaker som barnen har därför 

ville jag genom denna del av workshop ta reda på hur de förhåller sig till givande.  Samtliga  

barn hade rensat och var villiga att ge vidare sina leksaker. Det blev även tydligt för mig att 

viljan och behovet av att rensa bland barnens leksaker var även rätt påtaglig bland föräldrarna. 

Testet visade att det är fullt möjligt att fylla Lekoteket med hjälp av leksaksbidrag. 

Workshop - Reuse
I den sista delen ville jag huvudsakligen diskutera Lekotekets form, färg, funktion och behov. 

Jag valde att diskutera Lekoteket utifrån temat reuse för att undersöka om lekoteket kan vara en 

plats som möjliggör återanvändning av leksaker. Syftet var att få direkt feedback från 

målgruppen/användarna om lekoteket var en bra ide eller inte. Var de beredda att återanvända 

leksakerna genom lånande och givande samt vilka förväntningar hade de på Lekotekets utbud. 

Syftet var att få fram deras bild av ett Lekotek.

Även inför denna workshop förberedde jag följande hjälpfrågor som deltagarna besvarade 

genom sina bilder och genom samtalen.

• Hur är ett Lekotek?

• Hur fungerar ett Lekotek och vad ska man kunna göra där?
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Jag valde även vid det här tillfället att engagera barnen i ett gestaltningsarbete. Jag ville 

undersöka deras bild av ett Lekotek. En självklar uppgift blev därmed att få deltagarna att rita 

och berätta om sin bild av ett Lekotek. Materialet blev även denna gång papper och färgpennor  

för gestaltningen. Anledningen till att jag valde ett enkelt gestaltningsmaterial var tudelat, dels 

för att jag ville att barnen skulle komma igång med sin gestaltning snabbt, dels för att jag 

upptäckte från de tidigare workshop tillfällen att det var svårt att föra en diskussion med 

deltagarna i denna ålder. Jag insåg även att man måste låta samtalets villkor verka. 

Gestaltningsarbetet fick därför inte innehålla nya material som krävde större nyfikenhet och 

koncentration från deltagarna. Jag valde därför material som jag antog att deltagarna var vana 

att hantera och utgick från att papper och färgpennor var något de brukade arbeta med.

Resultat och tolkning

Observerade:

Barnens bilder av Lekotek innehöll en spännande variation.44 Det var intressant att se att vissa 

valde att gestalta Lekoteket i form av en byggnad, medan andra fokuserade på innehållet. Båda 

delarna kompletterar varandra och gav uttryck för barnens egna behov. Jag observerade att 

samtliga deltagarna hade förstått kopplingen mellan leksakerna och Lekoteket. På frågan om 

vad de ville att lekoteket skulle erbjuda var alla överens om att man ska kunna leka och låna 

hem leksaker. En av deltagarna ville även att det skulle finnas en leksaksaffär inom lekoteket. 

        “Tänk om man blir ledsen och inte vill lämna tillbaka sin leksak då ska man kunna köpa den”.45 

För min egen del blev jag väldigt överraskad men förslaget togs emot som väldigt positivt även 

av de andra deltagarna i gruppen. Till början så kom denna förslag som chock för mig, jag 

upplevde att det stred mot hela iden om ett lekotek. Jag har efter att ha funderat närmare förstått  

att deltagarnas motivering av att vilja ha en leksaksaffär grundar sig till stor del på de 

emotionella värden och den relation som kan utvecklas mellan barnet och leksaken. Detta 

önskemål måste därför förstås utifrån dessa behov som även är en av de svåraste utmaningarna 

för ett Lekotek. 
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44 Se bilaga nr:3

45 Stödanteckningar från Workshop Reuse(2008-11-04)



Synliggjorde:

Samtliga av deltagarna var överens om att man ska kunna leka och låna hem leksaker, kanske 

hade de idéerna planterades och etablerades hos barnen via mig och min undersökning. 

När deltagarna fick själva välja vad ett Lekotek skulle erbjuda så inkluderades möjligheten att 

kunna köpa leksaker som en självklar del. Denna iakttagelsen har väckt nya frågor, funderingar 

och  samtidigt lyft fram svårigheterna med ett lekotek.

Kanske är det så att behovet av att äga är väldigt djupt rotad. Idag är konsumtion och ägande  

de självklara och dominerande formerna för användning i vårt samhälle. Att äga garanterar och 

ger oss en trygghetskänsla. Det som blev synligt genom denna del av workshop var att barnens 

önskan om valmöjligheter. 

Testade:

Jag ville få möjlighet att se hur barnen förhåller sig till en plats som Lekoteket. Deltagarnas 

bilder bestod av en stor variation och var rätt skissartade.46 Det som kom fram genom deras 

ritade bilder av Lekoteket och samtalen utgjorde en spännande bild av ett lekotek med 

självklara koppling till leken och leksaker. Lekoteket hade etablerats som en självklar plats. 

Iakttagelserna från denna del av workshopen har visat att deltagarna är oerhört positiva till  en 

plats som lekotek där de kan leka, låna hem och även köpa leksaker. Lekoteket har även hunnit 

etableras som en redan existerande plats hos deltagarna. Deltagarna frågade vid flera tillfällen  

när och vart de kunde få besöka ett riktigt Lekotek.
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Sammanfattande diskussion

I detta avsnitt kommer jag att dra slutsatser utifrån de resultat jag fick fram genom min 

undersökning och se hur min frågeställning blev besvarad. Mitt undersökningsmaterial har 

kommit till genom användarnas aktiva deltagande och samarbete inom ramen för Lekolabbet. 

Jag har dels studerat resultaen från leksaksinsamlingen och dels iakttagelser från  

workshoptillfällen. Varje workshop har varit unik. Jag har träffat barnen vid fyra tillfällen. Varje 

workshop har varit förlagd under dagtid som pågick 1-2 timmar med en vecka mellan varje 

workshoptillfällen. Workshop utformades efter de tre grundläggande stegen i 

hållbarutvecklingsarbete: Recycle(återvinna), Reduce(reducera) och Reuse(återanvända) jag har 

därefter tolkat materialet utifrån användarperspektivets tre centrala steg: Observera, Synligöra 

och testa. Deltagarnas roll och medverkan samt deras intryck och utryck kring ämnet är det 

som gett mig möjlighet att observera och studera för att förstå deras egna funderingar, 

föreställningar och förväntningar av ett Lekotek. 

Jag vill lyfta fram sådana iakttagelser som är intressanta utifrån min frågeställning: Vilken form 

och funktion ska ett Lekotek ha för att motsvara barnens behov enligt dem själva? 

Genom studiens resultat har jag kunnat observera att deltagarnas föreställning av ett Lekotek är 

i form av en fysisk plats dit barn kan gå för att leka, låna hem och även köpa leksaker. 

Deltagarna presenterade en fantasifull bild av en plats, ett lekrum och lekplats som erbjuder 

leksaker och lekredskap. 

Den kanske mest överraskande och intressanta iakttagelsen var förslaget och önskemål om en 

leksaksaffär inom lekoteket. Hittills hade mina egna tankar och funderingar kring lekotek 

överensstämt med barnens. Det överraskande svaret och förslaget väckte därmed nya tankar 

och frågor om användarnas behov i relation till ägande. En viktig element i arbete inom 

användarperspektivet är hänsynstagande till de känslomässiga behoven hos användaren lika 

mycket som de praktiska behoven. Förslaget om en leksaksaffär som möjliggör köp av leksaker  

kan förstås utifrån det känslomässiga behovet och utifrån den starka emotionella relationen som 

barn har till sina leksaker. Vårt djuprotande kultur av att äga saker garanterar och säkrar vår 

tillgång och användning. Jag är inte säker på om ett lekotek kan minska konsumtionen av 

leksakerna men däremot kan den leda till att vi konsumerar med större eftertanke.
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Genom Lekoteket kan barn få större möjlighet att testa, leka och undersöka olika leksaker för 

att på så sätt hitta leksaker som barnen gillar att leka med. 

Genom kontakten med deltagarna samt den enorma mängd leksaker som bidrogs till Lekoteket 

ser jag som bevis på att det finns stort intresse och behov av en plats som både tar emot och 

lånar ut leksaker. Insamlingen av leksakerna visade även att deltagarna var både villiga att dela 

med sig av sina leksaker likväl som de var nyfikna över att få låna och leka med andras 

leksaker. Intresset för en leksak avgjordes inte av leksakens materiella kvalitet, att den var 

gammal eller ny, använd eller oanvänd utan om de kände igen leksaken eller inte och hur den 

därmed väckte nyfikenheten och leklusten hos deltagarna. Jag förstod även att behovet av att 

rensa bland sina leksaker är något som de vuxna efterfrågar och styr över.

Undersökningen visade även att Lekoteket kan vara en plats som möjliggör leksakernas 

transformering, omvandling från gamla till nya, från ointressanta till intressanta, från “fast 

toys” till “slow toys” och som går från en användare till en annan. Jag fick även se och uppleva 

att nya idéer, former, och kulturer kan etableras som självklara och givna på väldigt kort tid. Jag 

upplevde även att det finns en stark vilja till att tänka, handla och engagera sig i projekt som 

gynnar vår gemensamma framtid. Kanske behöver vi inkludera ett ytterligare steg utöver 

recycle(återvinna), reuse(återanvända), och reduce(reducera) nämligen refuse(vägra). Att vägra 

blunda för hur vår samtid påverkar vår framtid.

Ett sätt att förstå Lekoteket form, funktion och behov är att dra en parallell till det svenska  

tvättstugesystemet idag. Samtidigt som den möter vårt behov av rena kläder så gynnar systemet 

även miljön, ekonomin och tillgången för alla boende i huset. Trots att det finns tillgång till 

tvättstugor i de flesta flervåningshus runt om i Sverige så finns det samtidigt flertal boende som 

äger egna tvättmaskiner i dessa hus. 

Det är även viktigt att påpeka att de resultat och de svar som jag har fått fram genom 

undersökningen beror till stor del på mitt urval och avgränsning. Jag kan därför inte drar några 

generella slutsatser utifrån dessa iakttagelserna. Min tolkning och förståelse beror också i hög 

grad på vilken utgångspunkt jag har. Visserligen har jag själv varit barn och nu har jag egna 
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barn men för övrigt så har vi alla helt unika erfarenheter och kunskaper. Jag inser även att 

arbete med barn kräver mer tid för att kunna lära sig att förstå, att se och upptäcka mönster. 

Min ambition har varit att i så stor utsträckning som möjligt få deltagarna att själva berätta 

istället för att bli utfrågade vilket var en stor utmaning som jag inte alltid lyckades med. Jag 

upplevde att det var svårt att få en strukturerad diskussion kring det valda temat, samtidigt som 

det fanns en önskan hos mig att låta deltagarna komma till sitt rätta och låta deras fantasi och 

infall leda diskussionen. Den stora utmaningen har varit att balansera mellan rollen som 

pedagog och  som observatör. 

Ett pedagogiskt verktyg

Avslutningsvis vill jag lyfta fram och diskutera transformationsdesign som ett utmärkt 

pedagogiskt verktyg med stora likheter med hur skolans pedagogiska mål ser ut. Styrkan och 

likheten är dess fokus på samarbete, deltagande, på mångfald och demokrati. Det finns även en 

vidgad syn på kunskap där kärnan är att kunskaper inte är enkelriktad som förmedlas genom 

pedagogen/experten till eleven/icke-experten snarare växlar och växer fram. Med andra ord kan 

varken transformationsdesign eller pedagogiskt arbete existera utan samarbete. En annan viktig 

del är att man inte betraktar arbetet som något om avslutas utan planteras för att växa vidare. 

Transformationsdesign och lärande är processer som saknar ett slut. 

 

                                                                                                                                                                                35



Källhänvisning
Tryckta källor
Attfield, Judy,(2000) Wild Things, The material culture of everyday life, Biddles Ltd, Guildford 
and King`s Lynn, UK 

Batterbee, Katja,(2006) Co-Experience, understanding user experience in social 
interaction,Second edition, Publication Series of The University of Art and Design Helsinki, 
Helsinki

Braungart M, McDonough W,(2002) Cradle to cradle,Remaking the way we make things, 
North point press,New york

Cederborg Ann-Christin,(2000) Barn Intervjuer, Vägledning vid utredningsarbete, Elanders 
Gummersson, Falkköping 

Gillian Rose,(2007) Visual Methodologies,An introduction to the interpretation to Visual 
Materials, Second edition, Sage Publications 

Johansson, Ulla,(2006) Design som utvecklingskraft ll, Intellecta Docusys, Göteborg 

Hammarberg T, Falk LE, (2005)Barnets rättigheter, En lättläst skrift om konventionen om 
barnets rättigheter, Utrikesdepartementets skrift, Edita Norstedts tryckeri 

Koblanck M, Åberg L,(2004) Designmedvetenskap, Vetenskapsrådets Temabok 2004, Elanders 
Tofters 

Manzini, Ezio,(2003) Sustainable Everyday : Scenarios for Urban Life and Album, Edizione 
Ambiente 

Malmchester B, Ohlsson R,(1999) Filosofi med barn, Reflektioner över ett försök på lågstadiet, 
TA-tryck, Bjärnum 

Mau, Bruce and the institute without boundries (2004) Massive Change,Paidon press Limited, 
London 

Rasmussen T H,(2002)Leksakernas virtuella värld, Essäer om lelsaker och lek, 
Studentlitteratur, Lund 

Sarstad M, Emanuelsson H, (2005)SHIFT: Design as usual -or a new rising? Arvinius Förlag 
& Futurelab, Stockholm 

Sparke, Penny (1992) An introduction to design and culture in the twentieth century, 
Routledge, London

Thackara, John, (2006)In the bubble, designing in a complex  world, The MIT Press, London 
 36



Thorpe, Ann,(2008) Design för hållbar utveckling, Raster Förlag, Stockholm 

Whitely, Nigel,(1994) Design For Society, Reaktion Books Ltd, London 

Otryckta källor
Stödanteckningar från deltagande workshop
Stödanteckningar i form av fotografier från workshoptillfällen
Workshop Recycle 1: 2008-11-13
Workshop Recycle 2: 2008-11-20
Workshop Reduce: 2008-11-27
Workshop Reuse: 2008-12-04

Internet hemsidor
http://www.sustainable-everyday.net/manzini/
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.dott07.com/
http://www.doorsofperception.com/
http://www.thackara.com/
http://www.changedesign.org/Resources/Manzini/ManziniMenuMain.htm
http://www.changedesign.org/Students/Changes/Index.htm
http://www.jonkolko.com/writingThoughtsOnAddiction.php
http://www.design-engine.com/evolutiondesign.htm
http://tdd.elisava.net/coleccion/24/XXX-en
http://www.channel4.com/life/microsites/J/jamies_school_dinners/index.html
http://www.plan.bz/views/wp-content/uploads/2007/10/transformativedesign_bp07.pdf
http://www.changingthechange.org/blog/2008/07/28/design-research-agenda-for-sustainability/
http://81.246.16.10/videos/EMUDE/EMUDE%20final%20report.pdf

Bilagor
Bilaga 1: Informationsblad till leksaksinsamling
Bilaga 2: Information och begäran om ett godkännande från föräldrar
Bildbilaga 1: Bilder från insamlingen av leksaker
Bildbilaga 2: Bilder från workshopaktiviteter i Lekolab   

 

 

                                                                                                                                                                                37

http://www.sustainable-everyday.net/manzini/
http://www.sustainable-everyday.net/manzini/
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf
http://www.dott07.com
http://www.dott07.com
http://www.doorsofperception.com
http://www.doorsofperception.com
http://www.thackara.com
http://www.thackara.com
http://www.changedesign.org/Resources/Manzini/ManziniMenuMain.htm
http://www.changedesign.org/Resources/Manzini/ManziniMenuMain.htm
http://www.changedesign.org/Students/Changes/Index.htm
http://www.changedesign.org/Students/Changes/Index.htm
http://www.jonkolko.com/writingThoughtsOnAddiction.php
http://www.jonkolko.com/writingThoughtsOnAddiction.php
http://www.design-engine.com/evolutiondesign.htm
http://www.design-engine.com/evolutiondesign.htm
http://tdd.elisava.net/coleccion/24/XXX-en
http://tdd.elisava.net/coleccion/24/XXX-en
http://www.channel4.com/life/microsites/J/jamies_school_dinners/index.html
http://www.channel4.com/life/microsites/J/jamies_school_dinners/index.html
http://www.plan.bz/views/wp-content/uploads/2007/10/transformativedesign_bp07.pdf
http://www.plan.bz/views/wp-content/uploads/2007/10/transformativedesign_bp07.pdf
http://www.changingthechange.org/blog/2008/07/28/design-research-agenda-for-sustainability/
http://www.changingthechange.org/blog/2008/07/28/design-research-agenda-for-sustainability/
http://81.246.16.10/videos/EMUDE/EMUDE%20final%20report.pdf
http://81.246.16.10/videos/EMUDE/EMUDE%20final%20report.pdf

