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Design ur ett barns perspektiv.

”-När vill man att tiden ska gå långsamt? 

När man har kul för då får man göra mer saker.

-Hur kan man få tiden att gå långsamt? 

Man skulle kunna göra så att klockan går i slowmotion. 

Så man sätter en apparat på den. Då gör den en sköld runt huset så 

det bara är detta huset som går så långsamt.” - Louise 7 år
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1. Introduktion

1.1 Inledning
Jag beundras av barns sätt att se på världen. Deras ärlighet, nyfikenhet och förmåga att säga precis 

vad de tycker och tänker. Hur barn ser på allting med nya ögon och hur de kan förklara saker och 

ting på det mest självklara sätt. Dessa egenskaper försvinner med tiden och i takt med att vi blir 

äldre, men det är någonting jag vill bevara. Jag vill i mitt projekt överföra barns tolkning och 

förståelse av begrepp till objekt och produkter.

1.2 Bakgrund
Våren 2012 var jag på Möbelmässen i Milano och på Ventura Lambrate. Där medverkade elever 

från HDKs master utbildning Child and Culture Design med sin utställning Play in Progress1. Temat 

på utställningen var leksignal i rummets artefakter och hur man för in leken i det vuxna rummet. 

Det var intressant och spännande att se hur de med så enkla medel förvandlade vardagsting till 

lekplatser. Hur de genom sina möbler förde in leken i hemmet och låter den bli en naturlig del av 

vardagen istället för att förpassa leken till barnens rum. 
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1 Play in Progress - HDK Child and Culture Design

Bild 1 - HDK Play in Progress Bild 2 - HDK Play in Progress Bild 3 - HDK Play in Progress



Ett annat projekt där barn har spelat en stor roll är Mommy Chair av Lucy Merchant2. Lucy har 

designat möbler med inspiration från barnteckningar. Hon har släppt in barn i design processen och 

låtit dem bestämma hur möblerna ska se ut. Istället för att vuxna ska designa för barn så designar 

barn för vuxna (Se bild 4). 

I våras var jag på Dramaten och såg föreställningen Ett informellt samtal om den nuvarande 

situationen som är skriven och regisserad av John Ajvide Lindqvist och Tomas Alfredson. Pjäsen är 

baserad på samtal med barn och gestaltar vad som händer när glappet mellan ett rikt känsloliv och 

ett outvecklat språk blir för stort. Föreställningen utspelar sig under ett viktigt affärsmöte mellan 

fem vuxna personer. Alla repliker i föreställningen är hämtade från inspelningar av en grupp med 

barn (Se bild 5). 

Jag blev väldigt berörd och inspirerad av pjäsen och vill använda mig av en liknade metod i mitt 

examensprojekt. Att genom samtal med barn kunna ta del av deras fantasi för att komma fram till 

nya idéer. Vad händer om man släpper in barnen i designprocessen och låter dem leka designer? Hur 

skulle resultatet bli om barn designade produkter för vuxna? Barns ärlighet och nyfikenhet är 

egenskaper som är bra att ha som designer. Jag tror vi har mycket att lära av barnen och jag vill ta 

vara på det i mitt projekt.
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2 Lucy Merchant. Kingston School of Art i London.

Bild 5 - Ett informellt samtal om den nuvarande situationenBild 4 - Mommys Chair av Lucy Merchant



1.3 Syfte och Målsättning
Syftet med mitt examens arbete är att samarbeta med barn och använda deras

spontanitet, lekfullhet, ärlighet och fantasi i designprocessen. Ta vara på överraskningar på vägen 

som kan leda till spännande och nya resultat där målet inte är givet från början utan utvecklas under 

projektets gång. Tolka barnens tankar och idéer och sedan överföra det på mitt slutgiltiga resultat. 

Jag vill skapa situationer där barn och vuxna kan mötas på lika villkor. Att med min produkt kunna 

attrahera både barn och vuxna. Resultatet kommer inte sluta i en barnprodukt utan det hade varit

intressant att komma fram till en produkt som kan tilltala båda parterna. Att genom mitt slutresultat 

få barn att lära vuxna om sin värld.

1.4 Frågeställning
-Vad händer om man släpper in barnen i design processen och låter de leka designer?

-Hur kan vi med hjälp av barn utmana designprocessen och föra in annorlunda och kreativa element 

för att se på världen på nya sätt?

1.5 Avgränsningar
Jag har valt att begränsa mig till att utföra användartester och intervjuer med barn i åldrarna 4-8 år 

på förskolan och på fritids där leken fortfarande är en central del i lärandet. 
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2. Arbetssätt

2.1 Metod
Fas 1 - Användartester: I fas nummer ett kommer jag att samarbeta med barn på förskolor och 

fritids för att utföra workshops och intervjuer tillsammans med dem.

Fas 2 - Slutkoncept: Under fas 2 kommer jag applicera resultatet från mina användartester 

på mitt slutkoncept. Jag kommer att utgå från barnens idéer och utveckla dem till en slutgiltig 

produkt.

2.2 Genomförande
För att komma i kontakt med barn besökte jag ett antal förskolor och fritids i Stockholm och 

Halmstad för att genomföra workshops och intervjuer. Jag valde att rikta in mig på barn i ålder 4-8 

år. Man utvecklas mycket i de åldrarna och jag ville jämföra barnens sätt att tänka och formulera sig 

på beroende på hur gamla de var. 

Mina första workshops gjorde jag tillsammans med barn i 4-6 års ålder. De fick utföra olika 

experiment med föränderliga material som ändrar skepnad med tiden. Jag ville skapa en diskussion 

med barnen om vad de trodde skulle hända och hur lång tid de trodde det skulle ta för materialet att 

förändras.
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Bild 6 Bild 7 Bild 8

Bild 9 Bild 10 Bild 11



 

Det jag fick ut av det mötet var att:

- Barn i den åldern saknar tidsuppfattning.

- Lära genom att göra.

- ”Jag kan själv” var ett återkommande begrepp.

- Tid är ett abstrakt begrepp som är svårt att förstå och greppa när man är liten.

Så utifrån det valde jag att arbeta vidare med tid som tema eftersom jag kände att det fanns mycket 

spännande tankar hos barnen kring tiden.

Mitt andra möte var med barn i 7 års åldern. Den här gången ville jag fokusera på intervjuer och 

samtal där begreppet tid var huvudfokus. Jag ställde frågor som:

-När vill man att tiden ska gå fort/långsamt?

-Hur kan man få tiden att gå fort/långsamt?

-Hur man man mäta tiden utan klockan?

-Beskriv något som tar lång/kort tid att göra.

Några av svaren jag fick var:

- Jag vill att tiden ska gå fort när man har roligt för då kan man göra mer saker.

- Man kan sätta en apparat på klockan som gör så att den går i slowmotion.

- Det kanske är en liten robot som skickar signaler till en och berättar vad tiden är.

- Det tar lång tid att åka bil när man åker bil till Stockholm.

Hur kan jag översätta och dra lärdom av barnens förståelse av tid i min produkt?
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2.3 Idégenerering 
För att gå vidare i min process samlade jag barnens tankar och citat från våra workshops och 

intervjuer och började brainstorma kring hur de kunde resultera i en slutgiltig produkt med tid som 

huvudfokus (Se bild 15). Ett av citaten jag fastnade för var:

”Jag vill att tiden ska gå långsamt när man har kul för då får man göra mer saker. Man skulle 

kunna göra så att klockan går i slowmotion. Så man sätter en apparat på den. Då gör den en sköld 

runt huset så det bara är detta huset som går så långsamt.” - Louise 7 år. (Se bild 16)

Utifrån citatet jag fastnade för valde jag att göra en klocka eftersom jag ville låta Louise vara idé 

makaren till min produkt. Jag började jag skissa fram olika idéer hur en klocka som får tiden att gå 

långsamt när man har roligt skulle kunna se ut, vilken form produkten skulle ha, hur visarna skulle 

fungera och hur slowmotion apparaten skulle kunna se ut (Se bild 17 och 18).

Jag ville att klockan skulle vara naiv och lite knasig men ändå ha ett formspråk som tilltalar både 

barn och vuxna 
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Bild 16

Bild 17 Bild 18

Bild 15



3. Förslag

3.1 Skisser och skissmodeller
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Bild 20

Bild 21

Modell 1:
Jag skissade på om man med färger 

kunde skapa förvirring och få en att 

glömma bort tiden. På bild 1a visar 

klockan vanlig tid. På bild 1b förvillas 

man av färger för att ”glömma bort” 

tiden.

Modell 2:
Jag skissade också på vilken form 

klockan skulle ha, hur visarna skulle 

fungera och ha för uttryck för att visa att 

de gick i slowmotion. På bild 2a visar 

klockan vanlig tid. Genom att dra i 

pendeln ändras visarna och tar en paus 

som på bild 2b.

2a 2b

3a 3b

Modell 3:
På bild 3a visar klockan vanlig tid. 

Genom att dra i pendeln fälls den gula 

delen ut på visarna för att få en att 

glömma bort tiden som på bild 3b.

1a 1b

Bild 19



Det jag valde att gå vidare med från skiss fasen var:

-Starka och klara färger för att fånga uppmärksamhet.

-Trötta visare för att visa att tiden tar en paus.

Jag ville också att mitt slutresultat skulle vara lite knasigt för att bevara barnens tankar kring tiden.

3.2 Resultat 
- En klocka som får tiden att gå långsamt när man har roligt.

Pendeln tickar i takt med sekunderna. Genom att dra i pendeln faller visarna ner och tar en paus för 

att symbolisera att tiden vilar och går i ”slowmotion”. Jag har valt att behålla den runda formen av 

en klassisk klocka. Det är redan så mycket som händer med visarna i viloläge att det lätt skulle 

kunna skapa förvirring om själva klockan hade en för annorlunda form. Visarna och pendeln har 

samma gula färg för att jag vill visa att de hör ihop med varandra. Pendeln hänger längre ner för att 

barn ska kunna nå och dra i den. Materialet jag har valt att jobba med är träslaget ask och plast. Det 

är tåliga material som tillåter användaren att interagera med produkten.

Jag vill med min produkt låta barnen bestämma över tiden samtidigt som jag vill tillåta vuxna ta en 

paus och slippa tänka på tiden när man har roligt. För att sammanföra den vuxna världen med 

barnens har jag formgivit en klocka med ett vuxet uttryck och med en funktion hämtad ur barnens 

fantasi (Se bild 22).
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Bild 22



3.3 Funktion
Jag har valt att inte lägga så stor vikt på det tekniska i min produkt eftersom jag tycker det är 

viktigare att förmedla barnens tankar om tiden på ett filosofiskt plan, inte hur den skulle fungera 

tekniskt. Men jag har så klart tankar hur den skulle kunna fungera om klockan skulle komma i 

produktion och jag har utfört tester med magneter på hur det skulle kunna gå till:

De gula visarna är magnetiska och drivs av de grå visarna (Se bild 23). När man drar i pendeln 

förlorar de grå visarna sin magnetism och de gula visarna faller ner och tar en paus (Se bild 24). 

När man sedan vill återgå till ”normal” tid igen drar man i pendeln och de grå visarna återfår då sin 

magnetism. Då letar sig de gula visarna tillbaka till ordinarie tid med hjälp utav magnetism (Se bild 

25). Den transparenta plast kåpan som omsluter urtavlan är till för att fånga upp de gula visarna när 

de faller ner (Se bild 24).

På bild 25 ser man olika färgförslag på visare och pendel:
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Bild 24Bild 23 Bild 25

Bild 25



4. Diskussion och sammanfattning
Under projektets gång har jag lyft frågor som: -Vad händer om man släpper in barnen i 

designprocessen och låter de leka designer? och -Hur kan vi med hjälp av barn utmana 

designprocessen och föra in annorlunda och kreativa element för att se på världen på nya sätt? 

Dessa frågeställningar har givit mig nya verktyg att utforska och använda mig av i mitt designer 

yrke. Genom att gå ner på barnens nivå och använda mig av deras fantasi och tankar har jag fått 

möjligheten att inspireras av galna idéer och ta till vara på tankar som jag aldrig skulle kommit fram 

till på egen hand. Barnens fantasi är något jag värdesätter hög i mitt projekt för utan den hade jag 

aldrig kommit fram till mitt slutresultat. 

En av utmaningarna har varit att göra en produkt som både attraherar vuxna och barn. Målet var 

från början att göra en produkt lämpad för båda målgrupperna och det har jag löst genom att 

funktionen är hämtad från barnens fantasi medan utryckt och formspråket är hämtad från den vuxna 

världen. Under Konstfacks vårutställning har jag fått bekräftat att min produkt både lockar till sig 

en yngre och äldre publik. Modellen var svår att låta bli att ta och röra vid både för små och stora 

besökare, vilket jag bara ser som något positivt.  

Under mina intervjuer och workshops har jag samlat på mig massa material som jag skulle vilja 

arbeta vidare med. Men på grund av tidsramen inom projektet, och att det tog så lång tid för mig att 

komma fram till vad mitt slutresultat skulle bli, valde jag att fokusera på att göra en produkt utifrån 

ett specifikt citat om tiden. Jag har idéer om att utveckla konceptet Design ur ett barns perspektiv 

till en serie olika produkter baserat på barnens tankar om abstrakta begrepp och i framtiden vill jag 

kunna jobba på samma sätt som jag har gjort under det här projektet. Att fortsätta utmana 

designprocessen genom att föra in nya kreativa element som får en att komma fram till nya knasiga 

och nytänkande idéer.
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Källförteckning

1. Play in progress http://www.hdk.gu.se/en/nyheter/2012/hdk-plays-milan

2. Lucy Merchant http://www.lucymerchant.com/

Bild register

Bild 1-3 http://www.hdk.gu.se/sv/nyheter/2012/hdk-leker-i-milano

Bild 4 http://www.apartmenttherapy.com/mommys-chairvia-casa-sugar-87088

Bild 5 http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/Ett-informellt-samtal-om-den-nuvarande-

situationen/

Bild 6-25 Egna bilder

14

http://www.hdk.gu.se/en/nyheter/2012/hdk-plays-milan
http://www.hdk.gu.se/en/nyheter/2012/hdk-plays-milan
http://www.lucymerchant.com/
http://www.lucymerchant.com/
http://www.hdk.gu.se/sv/nyheter/2012/hdk-leker-i-milano
http://www.hdk.gu.se/sv/nyheter/2012/hdk-leker-i-milano
http://www.apartmenttherapy.com/mommys-chairvia-casa-sugar-87088
http://www.apartmenttherapy.com/mommys-chairvia-casa-sugar-87088
http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/Ett-informellt-samtal-om-den-nuvarande-situationen/
http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/Ett-informellt-samtal-om-den-nuvarande-situationen/
http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/Ett-informellt-samtal-om-den-nuvarande-situationen/
http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/Ett-informellt-samtal-om-den-nuvarande-situationen/

