
Årets Leksak
Årets Leksak ska uppfylla krav och normer på säkerhet och tillverkning, vara av
god kvalitet och ha ett högt lekvärde. Den får också gärna vara en nyhet eller ha
skapat ett nyväckt intresse.

I år anmäldes 44 produkter i de olika klasserna, dock har årets utmaningar med
material och frakter gjort att ett antal av dessa fallit bort under urvalsprocessen.

Av alla vinnarna så är det nog vinnaren i Årets Småbarnleksak som står för årets
hetaste licens, Cocomelon. Inga föräldrar med barn i målgruppen har nog missat att
leksaker med Cocomelon står högst på årets önskelistor till jul!

Det är Lek & Babybranschen som arrangerar tävlingen och juryn har i år bestått av
Alexandra Synnermark, ordförande, samt Olle Karlsson, Peter Wallskog, Gro
Svendsen och Daniel Holmén.

And the winners are …

Årets Småbarnsleksak 0–2 år

Vinnare – Cocomelon Roto Plush Bedtime JJ Doll, Proxy

Juryns motivering: Ingen har väl missat fenomenet Cocomelon, den globala Youtube
succén där man får följa JJ och på ett pedagogiskt sätt lära sig en massa saker genom
musik. Denna mjuka JJ-docka kommer bli barnets nya favoritkompis. Dockan är klädd i
sin fina pyjamas och sjunger sin speciella YesYes-sängdags-sång.

Juryn gillar att JJ är kramvänlig, att han pratar och sjunger om man trycker honom på
magen och gillar att barn på ett tidigt stadium lär sig engelska ord och fraser. Denna
docka kommer att få många barns ögon att tindra av glädje.

Årets Förskolebarn 3–5 år

Vinnare – Vroom & Zoom Interactive Dashboard, Melissa & Doug



Juryns motivering: Vroom & Zoom Interaktive dashboard är en stabil körpanel i trä.
Den gedigna designen och de många reglagen och knapparna kommer att fascinera
barnet under lång tid. På samma sätt som i en riktig bil så visar GPS´en var man kör,
radion går att ställa om mellan flera kanaler, man kan tuta, anpassa fläktar och mycket
mer.

Juryn gillar den gedigna designen och att körpanelen har så många funktioner som
finns i en riktig bil. Det finns en mängd ljud- och ljuseffekter som skapar en upplevelse
av köreffekten, och det är en rolig upplevelse att försöka hålla bilen kvar på vägen i
den rullande GPS´en Körpanelen hjälper barnet vidareutveckla motorik, koordination
och logiskt tänkande, och den är riktigt rolig att leka med!

Årets Skolbarn 6–10 år

Vinnare – Eyeclops, Jakks Pacific

Juryns motivering: Med Eyeclops kan du se världen i nytt perspektiv! Det digitala
mikroskopet som även är en kamera kommer att inspirera barn till att utforska sitt hem
och naturen på ett helt nytt sätt.

Juryn gillar att Eyeclops är så litet att det alltid kan tas med och att det går att ta bilder
och filma sina upptäckter. Världen ser annorlunda ut i 800 gångers förstoring – det
finns massor att upptäcka och utforska.

Årets Innovativa Leksak

Vinnare – Steffi Love New Born Baby, Simba

Juryns motivering: Den populära graviddockan Steffi Love har vidareutvecklats och
kommer nu med ljud! Man kan höra bebisens hjärtslag, höra bebisen gråta och lyssna
på när Steffi nynnar en vaggvisa. Bebisen kan även jollra och skratta. Juryn gillar att
Steffi nu är ännu mer verklighetstrogen och att barn kan uppleva en ny dimension i sin
lek både med babyn i magen, och med den nyfödda bebisen.

Årets Arts & Craft

Vinnare – Paint Pops Pop, Paint & Splat All That! Kit, Amo Toys

Juryns motivering: Nu kan alla skapa unika konstverk, oavsett om du är duktig på att
rita eller inte. Genom att ”poppa” färgbollar på ditt papper skapas unika mönster och
färgkombinationer.

Juryn gillar mångsidigheten i Pop, Paint & Splat All That! Kit, och tror att detta set kan
inspirera någon av morgondagens nästa konstnärer att skapa sitt första mästerverk!

Vinnare Årets Pulshöjare

Vinnare – Mattel games Crossed Signals, Mattel

Juryns motivering: Med Crossed Signals gäller det att hålla tungan rätt i munnen och
ögonen på mönstret. Ska kontrollerna föras framåt eller bakåt, eller kanske skakas? Ju
längre du klarar att göra rätt desto snabbare går det.

Juryn gillar att det är enkelt att förstå reglerna, men desto svårare att hålla koll på åt
vilket håll kontrollerna ska. Roligt att göra ensam och även roligt att göra tillsammans
med familj eller kompisar. Juryn gissar att det kommer att finnas en uppsjö av videos



på sociala medier där mer eller mindre lyckade försök att spela Crossed Signals görs.
Detta är en garanterad pulshöjare!

Årets Leksak

Vinnare – Lego Vidiyo 43115, Lego

Juryns motivering: Vidiyo är Legos senaste koncept och den släpper loss barnets
kreativitet i att skapa egna musikvideos. Genom att ladda ner Vidiyo-appen kan man
scanna sina bandmedlemmar och se dem komma till liv i appen. Barnet kan välja
musik från sina favoritartister och lägga till coola effekter. När man är klar kan man dela
sin video i appen, så att kompisarna kan se vad man skapat.

Juryn gillar att Lego kombinerar barnets intresse för musik och videos samt skapar en
helt ny produkt som kommer inspirera mängder av barn till kreativa musikupplevelser.

För mer information:

Kontakt för Juryn: 
Alexandra Synnermark,ordförande 070-254 78 00,
alexandra.synnermark@varsego.se 

För bilder och logotyper: 
Lek & Babybranschen, Lena Hedö. 070-590 77 33, lena@lekobaby.se

Lek & Babybranschen är branschorganisationen för alla aktörer, tillverkare, grossist,
importör eller återförsäljare på den svenska marknaden för leksaker, hobby-, barn- och
babyprodukter. Lek & Babybranschen arbetar för en sund utveckling av branschen,
både ur ett ekonomiskt och etiskt perspektiv. Lek & Babybranschen ger ut
branschtidningen Lek & Babyrevyn.

Vänersborgsvägen 5
746 34 Bålsta

www.lekobaby.se  
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