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Förord 
Till att börja med skulle jag vilja jag tacka klass 5A och 5B på Sunnanå-
skolan i Skellefteå, med tillhörande lärare. De har haft ett stort engagemang, 
samt en vilja som stöttat och hjälpt mig genom detta projekt. Tillsammans 
med dem har jag, genom metoden Kooperativ design, arbetat fram mitt 
examensarbete.  
   Jag vill även passa på att tacka mina handledare, Henriette Koblanck och 
Maria Juhlin, samt familj och vänner som stöttat mig genom mitt examen-
sarbete. Utan er hade det aldrig varit möjligt, och för mig är ni guld värda.     
   Som avlutning vill jag påpeka att alla bilder tillhörande denna rapport, 
visas i slutet av rapporten. För bästa förståelse av process och tankegång, bör 
bilderna granskas samtidigt som texten läses.
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”

Inledning 
  Då tiden kom att bestämma mitt examensarbete, försökte jag titta på olika 
ämnen som gör mig nyfiken, samt ämnen som jag ville utvecklas inom.  
Kommunikation är ett sådant ämne. Framför allt kommunikation mellan 
barn och ungdomar, men även kommunikation till dem. Valet att fördjupa 
mig i just kommunkation, blev ännu tydligare med tanke på att kommuni-
kation idag blir allt mer digital. Jag har alltid funderat över den digitala 
kommunaktionens effekter, positiva såväl som negativa. Medan många ser 
det som något positivt med att man kan kommunicera via sociala medier, till 
exempel Facebook, kan jag själv sakna den självklarheten som fanns när man 
istället ringde varandra.  
   Miljöfrågor är det andra ämnet jag valt att fördjupa mig i. Både för att det 
är någonting som jag själv är intresserad av, men även för att det är något 
högst aktuellt för dagens barn/unga. Miljöfrågorna blundas inte längre för,  
och jag har inte heller kunnat låta bli att fundera över om detta når dagens 
barn/unga. I och med att de är födda och uppvuxna med det, lägger de ens 
någon vikt vid det?
   Utifrån dessa fokusområden, har jag valt att skapa ett sällskapsspel för 
mellanstadieelever, med miljökunskap som mål. Ett analogt sällskapsspel är 
dessutom direkt kopplat mot barn/ungdomar och deras kunskap om kom-
munikation med andra. Det är dessutom ett effektivt och roligt sätt att lära 
sig genom. 
   Genom mitt projekt har jag också valt att arbeta med metoden Kooperativ 
design, läs mer på sida 8. Mitt huvudsakliga mål med examensarbetet är att 
få testa denna metod, och skapa ett sällskapsspel, tillsammans med mina 
användare.  
 
Bakgrundsbeskrivning 
Omvärldsanalys 
Inför detta examensarbete, arbetade jag under föregående kurs, Metod och 
Fördjupning (M004F), med att studera sällskapsspelets bakgrund. För en 
djupare insikt och förståelse i mitt arbete, rekommenderas det att läsa  
bifogad fil 1, vilket är fördjupningsrapporten från denna kurs. Bland annat 
kommer jag, längre fram i rapporten, att skriva om tryckeriet jag använder 
mig av. För att du, som läsare, ska få en liten bakrund till mitt val, har jag här 
nedan citerat ett stycke ur min egen fördjupningsrapport; 
 

Möjligheter för att skapa spel
Förutom mina intervjuer, har jag undersökt hur man skapar spel, vad man 
bör tänka på, vad jag vill ha med och vilka möjligheter just jag har att an-
vända. Jag började med att googla mig fram på internet, i jakt på sidor som 
kan specialdesigna spel. Självklart skulle det vara möjligt att försöka göra det 
från grunden själv, men jag önskar att det ska bli ett bra resultat som ser äkta 
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”

ut, så då vill jag hellre låta det tryckas hos någon med de rätta verktygen.
I min jakt fann jag tre olika hemsidor; The Game Crafter, Spielmaterial och 
Superior Pod. Spielmaterial hade mer än gärna varit mitt första val, då det 
ligger i Tyskland, vilket innebär ingen moms på paketen då det ligger inom 
EU. Men tyvärr trycker inte Spielmaterial upp enstaka kopior, utan kräver 
beställningar på minst 25 stycken. Jag gick därför vidare och granskade The 
Game Crafter. Problemet med denna sida, är att om du väljer att låta trycka 
upp ett eget spel, förväntas det säljas, och delas av vinsten ska gå till The 
Game Crafter. De har inga alternativ för skolelever som har för avsikt att 
endast trycka några enstaka kopior.
Så, jag provade att kontakta Superior Pod istället. Enligt deras hemsida, ska 
en tryckt spelplan bara kosta 8 dollar! Jag tyckte detta lät allt för otroligt, så 
jag ville se om jag fick kontakt med dem, för att försäkra mig om att det var 
ett seriöst företag.
Tydligen, är de ledande inom USA, och därför kan de behålla de priserna de 
har. Och nej, det är inte dyrare än så. De trycker även upp specialdesignade 
kort, antingen i kvadratisk eller rektangulär form, men även spelregler (i 
bokform eller i bladform) och lådor att packa spelet i. Allt detta kan jag  
designa mallar till, och de trycker. Leverans sker som jag vill (antingen 
färdigpackat eller separat), och den enda nackdelen är såklart momsen som 
läggs på vid svensk tull. Men Superior Pod är absolut mitt bästa alternativ! 
 

Då miljöfrågorna är ett konstant växande ämne, är det självklart fler som 
tänkt samma tanke som jag, att utbilda barnen med hjälp av spel. Alltfler 
spel med miljöupplysning dyker upp på marknaden. Då jag själv inte testat 
speciellt många miljöspel, gjorde jag en del research om dessa i början. Mes-
tadels för att kartlägga vad marknaden redan innehöll, och för att lista ut vad 
den saknade. Spelen, samt informationen om dem, som är listade nedan, är 
hämtade från en hemsida1; 
- Låt oss återvinna - Ett spel om källsortering. Samla ihop olika artiklar för 
att lägga i rätt återvinningskärl. Men akta dig för skalbaggen. Vinner gör 
den som först fyller sina kärl med rätt återvinningsmaterial. Ett roligt och 
lärorikt spel om konsten att källsortera.
- Återvinningsmemo - Bästa sättet att lära sig saker är ju att leka och spela. 
Så visst är det fiffigt med ett spel som ökar kunskaperna om miljöfrågor och 
återvinning. Spelet går ut på att hålla reda på färger och fylla sin lastbil för 
att vinna.
- Sopberget - Sällskapspelet ”Sopberget – ett fasligt skräpigt äventyr” är ett 
svenskt miljöutbildande spel. Med humor och värme lär det spelarna om vårt 
eget konsumtionssamhälle. Spelarna är alla invånare i en liten stad. Målet är 
att sortera spelets 72 helt unika sopor. I staden bor den lurige farbror Len-
nart, en högkonsumerande gammal dansbands-artist som gärna vill ställa till 
det för spelarna genom att sabotera deras sopsortering. Under spelets gång 
kan du också råka ut för att besöka köpcentrumet ”Buy Til You Die” och 
 

 
1 http://www.ekokul.se/spel/?XBLG3815=2c574ca97f045c559922fdcb844c92fb (2013-02-25)
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2 Butler, S. Learning Through Play. 
2 Elkind, D. (2209) Learning Through Play. 

med lite tur kan spelarna också lyckas ta sig fram i staden snabbare genom 
att ta buss eller cykel.
- WWF Spelkort - Hjärtan och spadar som Alfons sa, alltså helt vanliga 
spelkort. Men med den extra pluspoängen att en mängd utrotningshotade 
djur finns avporträtterade på baksidan. Och att en del av kostnaden för  
spelet går till WWFs arbete.
   Dessa spel behandlar barnens närmiljö, till exempel sopsortering, resor 
med buss, att tänka på var man kastar sitt skräp. Då dessa spel redan finns, 
känner jag mig trygg i mitt val att vidga vyerna i mitt eget spel. Jag tror att 
man lätt underskattar barnens kunskap om deras egen närmiljö. För dem är 
sopsortering, elbilar och biogas redan en självklarhet i samhället, och därför 
tror jag att de är redo för att möta större, mer globala och fler problem.
 
I framtiden 
I framtiden hoppas jag att mitt spel kan komma att användas som ett 
hjälpmedel för att öka barn och ungdomars kunskap om allt från miljö och 
hållbarhet till etiska val, kommunikation och ekonomi. Spelet är designat 
utifrån Skolverkets läroplan, se bifogad fil 2, för att vara ett vertyg i att hjälpa 
eleverna uppnå de kunskapsmål som finns uppsatta. Studerar man läro-
planen finner man mål som:

- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär 
för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning,  
pollinering och rening av vatten och luft.
- Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har 
när vi nyttjar den.
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som 
konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
- Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn 
och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla 
för eleven.
- Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och 
matvaror.
- Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och 
vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 
Dessa mål har jag också valt att ha i åtanke under spelets design, och anser 
idag att många av dessa mål faktiskt går att uppnå genom att delta och spela 
spelet.  
 
Inlärning med hjälp av spel 
Förhoppningen är att spel fortsätter användas som ett effektivt sätt att lära, 
och lära ut, som många före mig redan slagit fast. Tittar man till exempel 
på artiklarna2; ”Learning Through Play” av Shelley Butler och ”Learning 
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Through Play” av David Elkind, kan man snabbt se vikten av spel för ungas 
lärande. Då båda artiklarna är skrivna på engelska, kommer jag berätta om 
innehållet i artiklarna här nedan. Shelley Butler berättar i sin artikel om vad 
dagens samhälle utsätter barn för, och vilken skada det gör. Till exempel att 
för mycket tid spenderas framför skärmar (tv, dator, surfplatta och mobil-
telefon bl.a.), eller hur barn, redan i ung ålder, utsätts för leksaker baserade 
på våldsamma filmer och tv-serier. Shelley Butler beskriver även att det för 
barn, i ung ålder, inte finns någon skillnad mellan lek och lärande, utan att 
det är samma sak. Hon poängterar också vilken skada dagens barn tar utav 
de ökande mängder prov som ska göras. Ju fler prov som ska hinnas med, 
desto mindre tid finns det för lek.
   Även David Elkind är inne på samma spår. Han berättar om hur vuxna 
ofta ser lek som en sorts lyx, ämnat för skojs skull eller för avslappning. 
Risken med dagens stressiga samhälle är att vi lätt överför dessa värderingar 
om lek, till barnen. Alltför lätt glöms det bort hur otroligt väsentlig del av 
lärandet som barn genomgår, som faktiskt är baserat på lek. Han tar som 
exempel ett småbarns babblande. Ingen vuxen förstår det, men barnet lär 
sig redan där att använda sina stämband och utvecklar ljud, som vi resten av 
livet förlitar oss på att kunna. 
   Även hur ett barn kan repetera samma handling om och om igen. För en 
vuxen kan detta verka tröstlöst och tråkigt, men för barnet innebär det en 
ny kunskap för varje gång det upprepas. Han pratar även kring hur barn i 
ung skolålder lär sig att leka tillsammans med andra. Detta genererar en 
ömsesidig respekt mellan barn, som de sedan applicerar på situationer livet 
ut. Genom att spela sällskapsspel, som Monopol, lär sig barn även strategier, 
men även att läsa av kroppsspråk hos sina med- och motspelare. 
   Båda ovanstående artiklar är till stor del baserade på Jean Piagets idéer. 
Han var en av de första som drog paralleller mellan lek och spel och har 
även gjort en välkänd utvecklingsmodell, där han beskriver barns olika läro-
processer. Läs mer om den i bifogad fil 3. 
 
Metoder 
Skissande
(Kom ihåg att alla rapportens bilder visas i slutet av rapporten) 
Oavsett vilket projekt det gäller, har jag alltid föredragit att skissa digitalt. 
Att prova mig fram i aktuellt program, och göra testutskrifter lite oftare. 
Även så i detta projekt. Dock så handritade jag min första skiss, enbart för 
att få visa den för personer i min omgivning och få deras feedback.  
Se bild nummer 1. 
   Därefter skapade jag kartan, i photoshop, och vidarearbetade den utifrån 
mina egna åsikter. Första gången kartan skrevs ut, såg den ut som bild num-
mer 2. Anteckningarna som synes på spelplanen är också ett sätt som jag 
tycker om att arbeta på. Genom att göra en testutskrift, och sedan anteckna 
på den, får jag alltid en bra överblick, samt att det är lätt att komma ihåg vad 
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som ska ändras.  
Förutom dessa två skisser, har mitt arbete sedan enbart arbetats med digitalt. 
Vad jag menar med att skissa digitalt, innebär att jag ändrar i datorn, eller 
skapar fler alternativ, skriver ut och bedömer sedan. Många gånger väljer jag 
först då vilket alternativ jag tycker mest om. Se exempel på hur jag menar 
med digitalt skissnade i bild nummer 3. Läs sedan om mina designval i 
Process-avsnittet, se start längre ner på denna sida. 
 
Idegenerering
Vid projektets början, använde jag mig av metoden ”De sex tänkande hat-
tarna”. Anledningen till mitt val av metod är att jag uppskattar de tydliga 
ramarna i denna metod. Då alla olika delar av idégenereringen sker separat, 
anser jag att resultatet blir bättre. Riskerna med metoder som ”Brainstor-
ming” är att man lätt blir kritisk och börjar välja bort idéer i ett tidigt skede, 
vilket i sin tur leder till att man dräper kreativiteten och skaparförmågan. 
”De sex tänkande hattarna” går till på så sätt att man delar upp idégenere-
ringsprocessen i sex olika hattar; vit, grön, gul, svart, röd och blå. Varje hatt 
representerar olika delar i processen, och genom att endast använda en hatt 
åt gången, kan man inte heller förstöra processens framfart. För att läsa mer 
om respektive hatt, se bifogad fil 4.
 
Kooperativ design
Genom min önskan att skapa ett välanpassat spel för barn och unga har jag 
valt att arbeta utifrån en metod som kallas ”Kooperativ design”. Denna  
metod fungerar på så sätt att målgruppen, användarna, är med och designar 
artefakten (som i detta fall är sällskaps-spelet). Användarna i mitt fall är 
klass 5A och 5B på Sunnanåskolan i Skellefteå. Jag har fått möjligheten att 
jobba tillsammans med dessa två klasser under hela vårterminen 2013, och 
de har även varit dem, som till stor del, fått vara med och utforma spelet. 
”Kooperativ design” handlar om att anpassa artefakten utifrån användar-
nas begränsningar, kunskap och önskemål. Man arbetar alltså tillsammans 
genom hela processen. Användarna ses inte som informanter, utan som 
likvärdiga partners. Se bifogad fil 5 för mer information.

Processbeskrivning 
Projektets början 
(Kom ihåg att alla rapportens bilder visas i slutet av rapporten) 
Efter föregående kurs, Metod och Fördjupning, kände jag att jag hade all 
den kunskap och de verktygen jag behövde, och kastade mig in i projektet 
genom att inleda ett samarbete med Sunnanåskolan i Skellefteå. Efter ett 
möte med skolans rektor, där jag beskrev mina önskemål och förväntningar 
på samarbetet, fick jag även träffa mentorerna för klass 5A och 5B. Tack 
vare att dem var beredda att ge mig tid att besöka klasserna, kunde jag gå 
vidare och skicka ut informationsbrev till föräldrarna. Informationsbrevet 
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skickade jag ut för att föräldrarna skulle få veta mina avsikter med projektet, 
samt avgöra huruvida deras barn skulle delta eller inte. Då de sedan godkänt 
mitt projekt, fick jag äntligen möta klasserna i början av januari. Vid första 
besöket ville jag få veta vad eleverna hade för krav/önskemål på sällskapsspel 
i allmänhet, men även vilken kunskap de hade inom miljöfrågor. Med hjälp 
av deras svar fick jag lättare att sätta spelets svårighetsnivå och ämnen, samt 
även hur spelet skulle vara uppbyggt för att de skulle finna det roligt. 
   Deras kunskapsnivå var betydligt högre än jag väntat mig, och jag är tack-
sam för samarbetet. Redan vid första besöket, öppnade de mina ögon för hur 
de ser på miljön. Jag förstod aldrig innan hur vardagliga miljöproblemen är 
för dessa barn och unga. Därav kunde jag aldrig heller förstå hur mycket de 
redan kunde, eller hur gärna de vill fortsätta lära sig. Som bonus fick jag även 
svar, via en enkät jag gjort (se bifogad fil 6), på vad de uppskattade i sällskaps- 
spel. Jag fick lära mig om deras önskemål på tidsåtgång, speluppbyggnad 
samt vilka sällskapsspel de redan uppskattar. Deras svar på tid varierade 
ordentligt, så mitt mål har varit att spelet ska gå att anpassa efter hur länge 
man önskar spela. De önskade gärna pengar och utmaningar, inte bara fråge-
kort. På frågan vilka spel de redan uppskattade var det många som svarade 
Monopol, så detta har självklart funnits med i min tanke redan från början.

Spelet börjar skapas
Då jag ville skapa ett så konkurrenskraftigt spel som möjligt, valde jag redan 
i början av projektet att försöka få med så många ämnen som möjligt från 
ämnet natur- och samhällsorienterade ämnen. Detta ämne består av bland 
annat av samhällskunskap, geografi, naturvetenskap och biologi. Ju fler kuns-
kaper jag kunde få med, desto mer skulle eleverna kunna lära sig.
   Det var därför ett självklart val att använda en världskarta som bakgrund 
på spelplanen, då detta är en direkt anknytning till ämnet geografi. Tankarna 
om en “alternativ” karta, fanns redan från början från mina handledare. Vi 
diskuterade om kartan kunde göras rund, liknande Förenta Nationernas 
logotype. Tanken fanns även att teckna den för hand, och på så sätt kunna 
styra storlek och perspektiv själv. Men i och med att mitt syfte handlar om 
att få arbeta med en Kooperativ designmetod, valde jag att inte lägga ner 
för mycket engagemang på denna punkt. Målet med projektet var inte att få 
fram en perfekt spelplan, utan att jobba fram ett fungerande spel med mina 
användare. Kartan som jag slutligen valde, har jag hämtat från en hemsida3, 
som inte har några copyright-regler, utan tillåter att utdelat material används 
utan omnämningar. Utifrån undersökningar gjorda under föregående kurs, 
se bifogad fil 1, har jag valt att trycka mitt spel i USA, hos ett företag som 
heter “Superiorpod”. Spelplanerna erbjöds i två olika storlekar, 18x18 tum 
och 17x22 tum, och jag valde att använda mig av det senare alternativet, 
eftersom kartor vanligtvis är rektangulära, inte kvadratiska. Jag har även 
valt att kapa bort delar av Nordamerikas västkust samt Nya Zeeland, för att 
kunna få landytan på kartan större. Desto mer jag ville ha med på bredden, 
desto mindre kunde jag göra kartans höjd. Vilket visade sig vara ohållbart, 
 

 
3 http://www.shadedrelief.com/natural3/pages/textures.html (2013-01-05)
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4 Sisefsky, J. (1995). Om färg: uppfatta, förstå och använda färg. Stockholm: Skandinaviska färginstitutet. 
4 http://www.pley.se/tips/fargskolan3.shtm (2013-01-20) 
5 http://dezignus.com/animals-in-vector/ (2013-01-14)

då banans utmaningar inte kunde bli mer än fem millimeter stora. Självklart 
kan jag känna att det är tråkigt att ta bort så väsentliga delar av världskar-
tan, men det var en nödvändig uppoffring för att göra spelet tydligt. Hade 
jag tecknat för hand, hade jag kunnat trotsa realiteten och rita kartan på det 
sättet som passade mig. Men i och med att det var viktigt för mig att kunna 
uppnå ämnet geografi:s utbildningsmål, ville jag inte heller visa användarna 
en felaktig världsbild.  
   Banans färger testade jag sedan i tre olika färgkombinationer, vilka kan 
ses i bild nummer 4, 5 och 6. Jag kände att färgerna lila/orange/grönt samt 
de olika nyanserna av blått/grönt skar sig mot kartan. Jag hade ett önskemål 
om att banan skulle smälta in med kartans färger, vilket gjorde att jag valde 
alternativet grönt/orange/gult. Genom mitt designande har jag försökt 
återvända till grundfärgerna (röd, blå och gul) så mycket som möjligt. I valet 
av färg finns det mycket som ligger bakom, men framför allt har jag baserat 
mina färgval utifrån vad den västerländska världen associerar med färgerna. 
Något som kallas ”Färgsymbolik”4. Följande beskrivningar av färger och dess 
associationer är plockade från samma källa. Spelets utmaningar har färgerna 
grön, gul och orange, på grund av dess associationer mot natur och värme. 
Grön är färgen som är snäll och säker, och påminner oss om god hälsa och 
en härligt grönskande natur. Det är i grönt ljus våra ögon trivs som bäst, och 
det är även därför som nödutgångsskyltar nyttjar den gröna färgen. Färgen 
gul är en av de mest uppiggande och optimistiska färgerna. Den får oss att 
bli mer uppmärksamma och faktiskt kommunicera på ett bättre sätt. Färgen 
orange signalerar saker som hemtrevnad och förtroende. Det sägs att män-
niskan lärt sig förknippa färgen orange med värme och eld, vilken i sin tur 
associeras med mat och energi. Det är även i ett orange sken som vår hud får 
den vackraste lyster. 
   Färgen röd däremot, som markerar spelets chansrutor samt målet, asso-
cieras automatisk med något betydligt mer negativt. Till exempel kan rött 
kan betyda blod eller stopp i trafikljusen. Rött ljus aktiverar vårt sympatiska 
nervsystem, vilket innebär att vårt hjärta pumpar blodet snabbare runt i 
kroppen, vårt adrenalin ökar och våra pupiller vidgas. På så sätt blir vi mer 
alerta och på vår vakt. Då färgen röd ofta används som en signalfärg, är det 
en färg som lätt drar till sig uppmärksamheten. Därav har jag använt färgen 
röd ytterst sparsamt på spelplanen.
   Valet av den beiga färgen på banan är för att färgerna brun/beige är jord-
färger. Det är en färg som vi förknippar med organiskt och miljövänligt, som 
känns lugn och trygg. Med andra ord en färg som inte stjäl uppmärksamhet 
från de andra elementen i spelet, som är av större vikt. 

Feedback och vidarearbete
Det första utkastet, som visades vid mitt andra handledningstillfälle, finner 
ni som bild nummer 7. Feedbacken jag fick från mina handledare, var att 
försöka göra spelplanen lite mer levande och barnslig. De gav mig tips om 
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att prova använda mig av djur på världskartan, som då skulle placeras ut på 
kartan geografisk korrekt. Detta var ett tips som jag kände kunde bli riktigt 
bra, så jag började söka efter djursymboler på internet. Tur som jag hade, 
snubblade jag över en hemsida5 där illustratörer lade ut sina egna illustra-
tioner, utan krav på hur materialet användes. Se bilder på de animerade 
djuren i bild nummer 8.
   Med en del research, placerade jag djuren utifrån sin geografiska placering. 
Utifrån hur stora utmaningarnas prickar var försökte jag hitta en storlek som 
passade. 
   Vid första testutskriften var jag själv positivt överraskad. Från vad jag sett 
på datorskärmen var jag rädd att det skulle upplevas plottrigt och störande, 
men när jag väl fick se det i utskrift, kändes det helt rätt. Djuren tillförde 
verkligen liv och känsla till spelet, vilket även visade sig när barnen senare 
fick se utkastet. I efterhand kan jag även inse hur positivt det är att sätta ut 
djur på en spelplan. Djur är någonting som alla kan förstå och koppla till, 
oavsett kultur, bakgrund eller religion. För att se spelplanen med djuren 
tillagda, se bild nummer 9.
   För att försöka få spelplanens bakgrund, alltså världskartan, mer matc-
hande till den animerade stilen på djuren, använde jag mig av olika filter i 
Photoshop. Se dessa tre varianter i bild nummer 10, 11 och 12.  
   Efter noggrann övervägning valde jag slutligen att använda alternativet 
”Dry Brush”, då jag fann att den matchande mest till djurens animerade, 
mjuka stil.  
   Som synes på bild nummer 7, lade jag även till texter på spelplanen. Nam-
nen på haven och kontinenterna är någonting som också ingår i elevers 
geografi-studier, och som jag dessutom kände tillförde någonting extra till 
spelplanen. Men, i samband med att jag började jobba med texterna, kom 
problemet med från vilket håll man upplevde spelplanen rätt. Det blir genast 
svårare om alla spelare måste trängas på samma sida bordet. Samtidigt är 
det alltid ett problem med kartor, då våra ögon tycker att den känns “rätt” 
från ett håll, och “fel” från ett annat. Min lösning på problemet (eftersom jag 
redan avvisat runda spelplaner), var att vända på delar av texterna och djuren. 
Detta för att alla spelare runt spelplanen skulle känna att det faktiskt var rätt 
att se det från sitt håll. För att se bilder på detta, se bild nummer 36, 39 och 
40.
 
Spelets utmaningar 
Spelets utmaningar är det som tagit allra mest tid. Från början hade jag fem 
olika sorters utmaningar; 
- Nämnakort – Att nämna minst femton ord, med anknytning till kortets 
ord, under 30 sekunder. Detta är en koncentrationsövning som hjälper 
barnen att stärka sin koncentrationsförmåga.
- Meningskort – Går ut på att bygga en mening av kortets alla ord. Längst 
ner på kortet står rätt svar, vilket en medspelare ska täcka över med sitt fin-
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ger innan kortet vänds mot spelaren. 
- Ledtrådskort – Här får spelaren fyra stycken ledtrådar, och ska därefter 
lista ut en geografisk plats. Ledtrådarna är svårast i början och blir lättare 
mot slutet, och ger därför mindre och mindre i belöning, desto fler ledtrådar 
som behövs. 
- Synonymkort – Att hitta synonymer/mot-svarigheter till det ord som 
kortet beskriver. 
- Frågekort – Klassiska frågekort. En fråga och ett korrekt svar.
Jag testade alla fem alternativen med ett antal familjemedlemmar och några 
vänner, för att få höra deras åsikter om detta. Då jag endast tänkt mig tre 
olika utmaningar, var min förhoppning att få veta vilka tre som var bäst och 
roligast. Men redan vid detta första test uppstod frågor som jag inte förut-
sett. Mina testdeltagare föreslog till exempel att man var tvungena att klara 
en fråga för att få tillstånd att åka över vattnet. De hade även idéer om att 
kombinera flera av utmaningarna, i samband med målgång. Jag tog in åsik-
terna, värderade dem och bestämde mig för att sortera bort synonymkorten. 
Synonymkorten hade en god tanke, men det var otroligt svårt för mig att 
lyckas hålla fokus och enbart använda mig av synonymer. Jag hade lätt att 
börja använda mig av liknande ord, eller motsatser istället, så jag tappade den 
röda tråden genom korten. Dessutom visade sig denna kategori vara svår till 
och med för vuxna. 
   Mina testdeltagare, och jag själv, ansåg också att frågekorten inte var 
det bäst lämpade för en bra inlärning. Slutligen valde jag alltså utmanin-
garna Nämnakort, Meningskort och Ledtrådskort. Dessa fick sedan varsin 
färg, som ser ut som följande;  Nämnakort - Gul, Meningskort - Orange, 
Ledtrådskort - Grön. 
 
5:ornas feedback
Kort därpå besökte jag återigen Sunnanåskolans klass 5A och 5B, för att 
höra deras åsikter. Jag började med att dela upp respektive klass i tre olika 
grupper, utifrån de tre spelutmaningar som jag ville testa. De delades upp 
i gröna, gula och orange gruppen. Efter att jag sedan satt igång dem med 
varsin spelutmaning, tog jag mitt block och gick runt för att lyssna på 
deras spontana reaktioner och frågor. Jag antecknade vad jag hörde, och 
lät dem spela ungefär 15 kort, vilket tog cirka 20 minuter. Därefter lät jag 
dem, grupp för grupp, berätta vad de upplevt. Till exempel ville jag veta hur 
många ord den gula gruppen klarade på 30 sekunder, för att kunna sätta 
en lagom nivå (den slutliga nivån med 15 ord är alltså satt utifrån elevernas 
egna önskemål och begränsningar). Jag ville även veta vad både gröna och 
orange gruppen tyckte om svårighetsgraden på korten. De svarade att vissa 
kort var enkla, medan vissa var svårare, och var överlag väldigt nöjda med 
vad de fått testa. 
   Bara för att jag var nyfiken, ställde jag sedan en öppen fråga till klasserna, 
om de kom ihåg någonting av vad de läst. Jag ville alltså testa om min teori 
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höll, att spel genererar en bra inlärning. Resultatet var helt fantastiskt. De 
nämnde otroligt många ”kunskaper” redan då, efter att bara spelat i 20 min. 
Dessutom är mitt spel designat på så sätt att faktan upprepas, i olika form, 
i de olika spelutmaningarna. Precis som med reklam som vi hör/ser om och 
om igen, fastnar informationen betydligt lättare.
   De fick därefter bedöma spelplanen, spelets idé, uppbyggnad, tidsåtgång 
och mål. Självklart fick de även komma med spontana frågor och åsikter, 
vilket jag i efterhand kan känna var det som gav mig mest användbar feed-
back. Bland annat kom det frågor rörande ”målpunkten”. Får man gå över 
den? Vad händer om man landar på den men inte vill gå i mål? Är det en 
chansruta då i och med att den är röd? Väldigt bra frågor som jag absolut 
tog med mig! De kommenterade även djuren som ett välkommet inslag, 
och önskade gärna fler. De pratade även kring att de ville ha symboler som 
markerade vilka sträckor som är båt- respektive flygsträckor. Under detta 
besök fick de även ge mig förslag på namn till spelet, vilket såg ut som följer;
 - Jorden runt
- Camillas spel
- Miljöresan
- Miljöspelet 
- Miljöpriset 
- Världsmiljö 
- Världen runt 
- Pengar och städer 
- Miljöriket
 
Slutligen valde jag namnet Miljöresan.
 
Arbete utifrån feedback 
Efter detta besöket på skolan, hade jag även en handledning, med mina 
mentorer, veckan efter. Där diskuterade vi huruvida spelets mål behövde ha 
en enkom utmaning, eller om det räckte med att klara sina nio utmaningar. 
Vi bestämde att målet inte behöver ha någon enkom utmaning, utan att det 
är ett gott försök nog att få speldeltagarna att förstå att det är de små tingen 
som gör skillnad. 
   Jag arbetade sedan vidare med de synpunkter som eleverna gett mig, att 
lägga till fler djur, skapa symboler för flyg- och båtsträckor samt ändra om 
målets bana. För att undkomma problemet med huruvida man får, eller inte 
får, passera mål utan att gå i mål, valde jag att lägga målets punkt på en sepa-
rat avstickare (se bild nummer 13 och 14).
   En fråga som också tagit mycket tid under processen, var om spelet skulle 
innehålla pengar eller inte. Frågan fanns med redan på idégenereringsstadiet, 
men jag kunde inte komma till något slutgiltigt svar tidigare i processen. 
Men desto mer spelet tog form och karaktär, kände jag att pengar faktiskt 
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kunde tillföra något. Inte nog med att Skolverkets läroplan innehöll mål, 
som kunde uppnås med hjälp av detta, utan även för att barnen visade ett 
större intresse för spel som innehöll strategier kring pengar och kostnader. 
Däremot valde jag att hålla ner det till endast tre olika valörer, 1000 kr, 2000 
kr och 5000 kr.  

Spelets grafiska, röda tråd
I samband med pengafrågan, valde jag också att lägga till ytterligare ett 
kriterium för att få gå i mål. Detta efter en andra testspelsomgång, där 
jag insåg att det inte var utmaning nog att klara sina nio utmaningar och 
gå med jämnt antal steg. Eftersom spelarna har väldigt lätt att gå emellan 
utmaningarna samlade de snabbt ihop sina nio utmaningar. Förutom kost-
naderna, och prisskillnaderna, mellan båt och flyg, tog jag hjälp av det nya 
kriteriet; att ha minst 5000 kronor vid målgång. Detta kommer innebära att 
de behöver tänka sig för i hur de använder sina pengar under spelets gång. 
Dessa 5000 kronor ska vid målgång skänkas till WWF, Världsnaturfonden. 
Självklart bildligt talat.
   När väl utmaningarna var genomtänkta och bestämda, blev det totalt 216 
kort, 54 stycken av varje sort. Se exempel på dessa i bild nummer 15, 16, 17 
och 18. 
   För att få inspiration till dessa kort har jag delvis sökt på internet, men till 
största del sett miljödokumentärer. Jag har sett ”Home”6, ”An Inconvenient 
Truth”7 och ”Six Degrees Could Change The World”8. Jag har försökt hålla 
mig till någorlunda lätt information, som mat, väder och naturfenomen. 
Även om det finns betydligt många fler problem som påverkar jorden, vet 
jag att barn och unga har en större insikt i saker som de dagligen kommer 
i kontakt med. När jag sedan formulerat informationen, har jag försökt 
undvika meningar som lätt kan göra spelet inaktuellt. Säg till exempel att 
Sverige i dagsläget ligger främst vad gäller jämlikhet. Om jag skriver det på 
ett kort, innebär det att spelet kommer vara inaktuellt dagen då något annat 
land passerar Sverige på topplistan. Istället har jag valt att formulerat mig 
”Sverige är ett de av ledande länder vad gäller jämlikhet”. På så sätt får inte 
spelet ett lika tydligt bäst-före-datum. 
   När jag i detta läge fått klart både chanskort, utmaningarnas kort, pengar-
na och spelplanen, började jag känna att jag tappade den röda tråden mellan 
produkterna. Detta blev tydligt när jag började fundera över lådans design. 
Vad skulle jag sätta på lådan, som skulle uttrycka vad som fanns inuti? Om 
än jag, som designer, visste att de hörde ihop, skulle någon annan göra det? 
Därför bestämde jag mig för att skapa en logotyp, som skulle tillhöra spelet. 
Såhär i efterhand kan jag känna mig riktigt nöjd med logotypens resultat, 
trots att den stressades fram på alldeles för kort tid. Jag ville uttrycka namnet 
”Miljöresan” i logotypen och valde därför att använda mig av symboler som 
ett träd och en jordglob. Se processen från första utkastet till färdig logotyp i 
bild nummer 19.

 
6 Besson, L. & Carot, D. (producenter). Arthus-Bertrand, Y. (regissör). (2009). Home.  
7 Bender, L. & Burns, S. Z. (producenter). Guggenheim, D. (regissör). (2006). An Inconveniant Truth. 
8 Bowman, R. (regissör). (2008). Six Degrees Could Change The World.
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   Anledningen till att jag valde den logotypen i slutändan, är för att den är 
så pass öppen för tolkning. Den går att tolka som ett träd och en jordglob. 
Det går även att tolka den som en människa och en jordglob, en målande 
symbol för att människan bär på ansvaret för jorden. Eller som en människa, 
där jordgloben är ansiktet. Har till och med fått tolkningen att det föreställer 
en stjärtfena, till exempel hos en val som är på väg att dyka ner under vatten-
ytan. Den gröna färgen är självklart kopplat mot färgsymboliken (läs mer på 
sida 10), samt att den harmoniserar med resterande delar av spelet. 
   Skillnaden från näst sista steget, till den slutgiltiga logotypen, gjorde jag 
efter att spelet skickats på tryck. Jag fick önskemål under ett handlednings-
tillfälle, att skapa en större spänning i logotypen. Vi diskuterade “armarna” 
på den, huruvida de skulle vara så olika i tjocklek, samt längd. Vi diskuterade 
även om konturen runt logotypen verkligen behövdes. Handledarna gav 
mig ett antal konkreta idéer som jag sedan provade. Skillnaden må verka 
liten, men jag känner att den faktiskt uttrycker mer än vad den gjorde innan. 
Kurvan på höger sida matchade plötsligt den på vänstra, efter att jag “böjt” 
om den vänstra kurvan. Dessutom jobbade jag med att försöka forma logo-
typens botten samt kurvor i sidan, med hjälp av jordglobens form. Så trots 
att den äldre versionen av logotypen kommer finnas på spelet, tog jag mig 
tid i efterhand att jobba om logotypen. Den har i sitt nya utseende en större 
spänning, och fångar betraktarens intresse lättare.
   Efter skapandet av logotypen, tänkte jag om vad gäller spelkortens design, 
och gjorde om den. Jag försökte få med logotypen på ett bra sätt, som skulle 
fungera på alla kort. Dessa exempel visas i bild nummer 20, 21, 22 och 23.    
   Även på sedlarna ville jag nyttja logotypen, för att förstärka den röda 
tråden genom spelet. Min tidigare inspiration var plockad från sedlar som 
tillhörde Monopol och Jägersro (se bild nummer 24 och 25). Slutligen blev 
logotypen satt i bakgrunden, beloppet tryckt ovanpå, samt ett sedelnum-
mer och spelets namn. Har även gjort ett svagt mönster i bakgrunden för att 
ge sedeln ytterliggare en “dimension”. Se bild 26, 27 och 28 för att se dess 
slutgiltiga utseende.  
   Pengarna skulle sedan tryckas i svartvitt, på färgat papper. Färgerna som 
visas i bild 29 var de alternativen jag hade att välja på. Min tanke var att 
använda blått papper till 1000-lapparna,  trycka 2000-lapparna på grönt 
papper och 5000-lapparna på gyllengult papper. Dessvärre hade Superiorpod 
problem med leveransen till dessa papper, vilket smalnade ner mitt urval. 
Slutligen kommer 1000-lapparna att tryckas på vitt, 2000-lapparna på rosa 
och 5000-lapparna på gyllengult. 
 
Efter 50%-seminariet 
Sedan hade vi 50% seminarium. Jag var medveten om att mitt arbete skulle 
iväg på tryck, mer eller mindre direkt därpå, och efterfrågade därför åsikter 
kring sådant som jag skulle hinna ändra. Självklart hade jag kunnat arbeta 
vidare med filerna efter de var skickade på tryck, för att sedan presentera 
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resultatet i denna workbook. Samtidigt kämpade jag såklart för att arbetet 
skulle hålla en så hög kvalité som möjligt, när det väl skickades på tryck. Det 
är aldrig roligt att skicka iväg ett arbete på tryck, som man inte är nöjd med.
   Seminariet gav mig inte den feedbacken jag väntat mig. Jag hade räknat 
med att övervägande del av åsikterna skulle beröra det grafiska, och att jag 
skulle ha mängder att arbeta vidare med. Men överlag var klasskamraterna, 
och åhörarna, väldigt imponerade av mitt arbete. De lyssnade på när jag 
berättade om mina ambitioner och mål, och bedömde därefter spelet utifrån 
hur väl det uppfyllde dessa. Däremot fick jag önskemålet om att hålla mig 
till ett typsnitt genom hela artefakten, vilket fick bli Arial. Arial känner jag 
är neutral, samt att det inte påverkar spelets grafiska uttryck. 
   Förutom detta fick jag även höra tankar och ideer om symbolen för båten. 
Betraktarna ansåg att den var lite otydlig, vilket jag höll med om, samt 
ändrade på. Se före- och efter-bilder i bild nummer 30 och 31. Jag fick även 
tankar och idéer om de prickade linjerna, att de borde förstärkas (vilket 
också syns på de bilderna). Eftersom klasskamraterna, och åhörarna, aldrig 
sett mitt spel tidigare, gav dem mig mycket feedback på spelets idé samt 
upp-byggnad. Självklart var det omöjligt för mig att ändra om spelidéen då, 
med en så tight deadline, men åsikterna de gav mig, öppnade verkligen ett 
helt nytt sinne för hur man kan tänka. Otroligt tacksam för det! 
   Ytterligare en tanke jag fick var att se över ”Ledtrådskorten”, och dess 
typografi. Jag hade i min tankegång fastnat på versaler genom de andra två 
korten, och tanken att ändra om typografin slog mig aldrig. Så jag provade 
ändra om korten, skrev ut, och jämförde. Självklart fanns det mycket bakom 
tipset, för det blev betydligt lättare att läsa. Se före- och efterbilder i bild 
nummer 32 och 33.
   Slutligen närmade jag mig deadlinen för tryck, och jag kämpade för att få 
svar på mina sista frågor till tryckeriet. Jag hade framför allt insett att spellå-
dorna som fanns på hemsidan hade fel mått. Min spelplan skulle inte alls 
rymmas i lådan, och det var ett enormt problem för mig. Samtidigt tyckte 
jag att det var ologiskt att ett tryckeri skulle trycka alla element till ett spel, 
men inte ha lådor som passar deras egna förbestämda mått. Så jag skickade 
iväg ett mail med frågor om detta. Trots en dryg veckas väntetid fick jag  
endast ett kort svar, där jag fick veta att det fanns större lådor också, men 
att de inte fanns utlagda på hemsidan ännu. Jag fick däremot måtten på 
lådan som jag skulle använda mig av. Nöjd var jag, och efterfrågade snabbt 
mall för den större lådan. En vecka senare, fortfarande utan svar, skickade 
jag ytterligare ett mail och undrade om det var okej att jag nyttjade mallen 
för den mindre lådan, och bara ökade storleken. Fick inte något svar på det 
heller, men det var i alla fall det jag valde att göra. Då spelets låda var mer ett 
”nödvändigt ont” har jag också valt att inte lägga ner speciellt mycket tid och 
energi på den. Spellådan ska, vanligtvis, sälja spelet på varuhyllan. Den ska 
konkurrera ut andra spel, och dra blickarna till sig. Men, på grund av tidsb-
rist, mycket att göra, samt dålig kontakt med tryckeriet, så fick min låda bli 
rent praktisk. Den ska innehålla spelet, och behöver finnas för att hålla reda 
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på speldelarna. Men min låda är enbart designad utifrån sin funktion, inte 
för ett säljande syfte. 
   Från samma sida där jag plockade spelplanens bakgrund hittade jag också 
världskartor med moln. Otroligt vackra bilder, i bra upplösning dessutom. 
Lådan är såklart inte liten, vilket gjorde bildvalet extremt begrsänsat. Slut-
ligen klädde jag in hela lådan med samma bild, och vände bilderna så att de 
är åt ”rätt håll” för betraktaren. Innan hade jag ökat kontrasterna i bilden, se 
för- och efterbilder i bild nummer 34 och 35. På lådans undersida satte jag 
sedan en färgruta med en ganska låg opacitet (vilket innebär att världskartan 
syns bra igenom) och skrev där spelets beskrivande text. På lådans lock satte 
jag spelets logotype, tillsammans med spelets namn.
   Jag skapade även en regelbok under de sista dagarna, där jag samlade all 
information om spelet. Där försökte jag besvara alla frågor som jag fått av 
min referensgrupp, testpersoner, handledare och klasskamrater. Den innehöll 
dessutom en beskrivande text, där målet och tanken med spelets idé uttry-
cks. Slutligen innehöll den en text att läsa för vinnaren vid målgång. Regel-
bladet finns med som bifogad fil 7.
   Efter att jag laddat upp spelet till tryckeriet i USA, beställde jag också de 
övriga speldelarna från Spielmaterial.de. Därifrån tog jag timglas, spelpjäser, 
tärningar samt de brickor som spelarna får vid klarad utmaning. Se bild 
nummer 37.

Visuellt resultat 
Eftersom målet med mitt projekt var att få arbeta med metoden “Kooperativ 
design” (läs mer under kapitlet Metoder, sida 6), har min referensgrupp haft 
den största talan i hur spelet ska fungera. Jag inte haft någon annan designer 
eller illustratör som inspiration. Detta av den enkla anledningen, att jag inte 
ville riskera låsa mig till en stil, då det trots allt är mina användare som ska 
styra huvudsakligen. Att kunna falla tillbaka på referensgruppens åsikter, har 
också varit en otrolig lättnad, då jag sluppit “gissa” mig fram till vilka åsik-
ter de har. Många har ifrågasatt hur jag kunnat låta deras önskemål gå före 
mina egna, med tanke på att jag har en större kunskap inom grafiska uttryck. 
Men sanningen är ju den, att de endast önskar sådant som de förstår. 
Vi kan ta spelkorten som exempel. Där har de haft önskemål om vilken 
svårighetsgrad de ska ha, men har aldrig brytt sig om kortens typografi eller 
uppbyggnad, då det är någonting som de inte kan. Jag har inte behövt göra 
valen mellan mina eller deras åsikter, på grund av att vi inte haft åsikter om 
samma saker. Jag har försökt styra dem till att få veta önskemål på innehåll, 
istället för konkreta önskemål om färger och storlekar. De har önskat och 
satt mål för spelet, och jag har gjort mitt bästa i att uppfylla dem.
   Många tittar på mitt spel och ser ett befintligt sällskapsspel, “Den försvun-
na diamanten”. Den största skillnaden mellan spelen är att “Den försvunna 
diamanten” endast utspelas i Afrika, medan mitt spel berör hela världen. 
Men mycket av inspirationen är plockad från det spelet! För mer informa-
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tion om varifrån jag plockat inspiration till mitt spel, läs bifogad fil 1. 
   Mitt Process-avsnitt innehåller grundliga beskrivningar av alla mina 
designval. Där har jag beskrivit alla mina processer kring färg och form, samt 
de hinder jag mött och hur jag jobbat för att kringgå dessa. Bilderna 36-40, 
visar och förtydligar mitt spel, “Miljöresan”.
 
Reflektion 
När projektet nu närmar sig sitt slut, känner jag mig otroligt nöjd med min 
insats. Jag är stolt över mig själv, särskilt med tanke på hur öppet sinne jag 
haft genom projektet. Att låta någon annan styra, och mer eller mindre 
helt utlämna mig åt andras åsikter, var något som jag från början ifrågasatte 
om jag skulle klara av. Men jag känner att jag har lyckats släppa kontrollen, 
utan att för den skull släppa på kvalitétskraven. Jag har bemötts väl av min 
referensgrupp, klass 5A och 5B på Sunnanåskolan, och de har alltid varit 
lika glada över att se mig. För dem har det varit ett äventyr, och om jag törs 
säga det, ett privilegium att vara med i projektet. Att jag sedan lyckats ställa 
frågor, som faktiskt genererat den kunskap jag behövde, kan jag inte annat 
än vara nöjd med. Jag har, genom projektet, hållt mina ögon och öron öppna, 
utan att vara rädd för att ändra på något. I samma anda har jag tagit till mig 
den feedback jag fått. 
   Jag satte i början av projektet en ganska stram tidsplanering för mig själv. 
Jag visste att spelet skulle tryckas i USA, och att både tiden för tryck, samt 
leverans tillbaka, skulle ta tid. Därför hade jag satt en deadline på att spelet 
skulle vara redo för tryck i slutet av mars. Då 50%-seminariet inföll i slutet 
på mars, valde jag att skjuta den en vecka framåt för att få chansen att ta till 
mig den feedback jag fick under seminariet. Spelet skickades iväg på tryck 
dem femte april, och jag kände mig nöjd och trygg, både med resultatet och 
att det skulle hinna tillbaka i tid. Nu, i mitten av maj, är spelet ännu inte 
tillbaka i Sverige. Jag har ytterst lite kontakt med tryckeriet i USA, då de 
helt enkelt inte svarar ofta på mail. Hoppet om att spelet ska hinna tillbaka 
innan examinationen finns såklart kvar, men jag har även tvingats tänka 
tanken att så kanske inte blir fallet. Därför pratade jag med mina handledare 
under sista handledningen, och vi bestämde att jag skulle göra en ordentlig 
prototyp av spelet. Denna skulle kunna nyttjas av min referensgrupp, men 
även kunna visas upp vid examinationen. Med tanke på att det är en fysisk 
artefakt, kommer det hindra betraktarna från att fullt förstå mitt projekt, om 
den fysiska artefakten inte finns med. Självklart kan jag, i efterhand, vara 
irriterad på mig själv för att jag inte skickade in spelet för tryck tidigare. Att 
jag på något sätt borde förstått att det inte skulle hinna tillbaka på drygt en 
månad. Men, spelet gjordes klart, skickades in, och kanske hinner, eller inte 
hinner tillbaka. Jag vet att jag har gjort det jag kunnat, samt att spelets tryck-
tid och leveranstid är utom min makt. Hur gärna jag än vill kunna påverka 
det, kan jag inte det. 
   Att arbeta med en Kooperativ designmetod har varit en spännande upp-
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levelse. Jämfört med att arbeta med ett projekt enbart på egen hand, har 
metoden bjudit på en rolig utmaning. Det är en konst att helt lita på andra 
och att samtidigt ha en stark, egen, vision för projektet. Att vilja styra an-
vändarna, utan att styra dem för mycket och på så sätt förstöra hela syftet 
med metoden, har krävt en del finess. Det har krävts mycket planering från 
min sida för att få alla parter i referensgruppen att gå i samma riktning, då 
de inte varit medvetna om vilken riktning jag önskade för projektet. Sam-
tidigt ville jag inte avslöja för mycket om mina önskemål för spelet, då jag 
anade att detta hellre skulle stjälpa deras kreativitet och skaparglädje. 
   När jag väl lärt mig hur jag skulle formulera mig för att de skulle förstå 
mig rätt, samt ge mig de svar jag behövde, blev användningen av metoden 
betydligt lättare. Det handlade egentligen bara om övning, samt att reflek-
tera över vilka reaktioner jag fick på olika sätt att fråga. 
   När jag gjorde mitt sista besök hos eleverna, under maj månad, fick de till 
sist spela spelet. Eftersom spelet inte hunnit tillbaka från tryckeriet, hade 
jag med mig fyra prototyper istället. Eleverna delades upp i fyra grupper 
per klass, och jag delade ut spelen. Jag valde att inte ge dem några speciella 
direktiv innan, utan lät dem själva läsa reglerna och spela utifrån hur de 
tolkade dem. Klasserna fick spela ungefär en timme vardera, innan jag avbröt 
spelandet. Då hade “regelläsningen” samt uppstartandet av spelet tagit un-
gefär en kvart i anspråk. De hade självklart frågor, och kände nog att de inte 
fick göra sin egen tolkning, i och med att jag var i rummet. Om spelet till 
exempel hade spelats hemma med familjen, hade de nog känt sig mer fria att 
tolka reglerna, och göra om dem, som de själva såg passade. 
   Reaktionerna genom spelet var som tidigare. “Roligt”, “Svårt”, “Spän-
nande”, “Vill spela mer”. De tackade mig så mycket för att de fått vara med i 
projektet, och såg verkligen ut att njuta av att spela spelet! Glädjen var gjord!
   Jag ångrar ingenting med mitt projekt. Jag har följt mitt tidsschema och 
överträffat mina egna förväntningar. Jag har inte känt att jag tagit mig vatten 
över huvudet, eller att jag periodvis haft alldeles för mycket att göra. Slut-
satsen jag kan dra av det, är att jag måste ha varit väldigt realistisk vad gäller 
de mål och förväntningar jag satte upp vid projektets början. Framför allt 
är jag tacksam. Tacksam för att jag fått chansen att jobba tillsammans med 
min referensgrupp. De har öppnat mina ögon för deras värld men även lärt 
mig otroligt mycket om mig själv. Hur jag leder, hur jag uppfattas och hur 
jag ska jobba för att allting ska uppfattas på önskvärt sätt. Jag har även lärt 
mig att förstå dem, och hur jag skulle uppfylla deras önskemål. Möjligheten 
att få prova på någonting som är så olikt det jag gjort tidigare, är någonting 
att vara tacksam för. Att jag vågade ta chansen att göra någonting som jag 
faktiskt inte kände mig helt hemma på. Det var en chansning, men den har 
lärt mig mycket. 
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Första skissen - HandritadBild 1

Digitalt skissande - Utskrifter och val i efterhandBild 3

Utskrift med handritade anteckningarBild 2
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Blå/GröntBild 4

Lila/Orange/GröntBild 5

Grönt/Orange/GultBild 6
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Första utskriften - Inklusive texterBild 7

De animerade djurenBild 8
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Första utskriften med djuren tillagdaBild 9
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Dry BrushBild 12

CutoutBild 11

Poster EdgesBild 10
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Före målsträckan ändrats

Efter målsträckan ändrats

Bild 13

Bild 14
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Gula korten

Orange korten

Gröna korten

Chanskorten

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18
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Logotypens processBild 19



29

Gula korten - Omdesignade

Orange korten - Omdesignade

Gröna korten - Omdesignade

Chanskorten - Omdesignade

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 23
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Bild 24   Monopols sedlar Bild 25   Jägersros sedlar

1000-lapparna

2000-lapparna

5000-lapparna

Bild 26

Bild 27

Bild 28 Bild 29 Färgval till sedlarna
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S   T   I   L   L   A
H   A   V   E   T

A  U  S  T  R  A  L  I  E  N 

G  R  Ö  N  L  A  N  D

S

M

Båtsymbol och prickar före

Båtsymbol och prickar efter

Bild 30

Bild 31

Sahara

-  En plats med mycket sand.
-  En plats som är väldigt varm.
-  En plats med väldigt lite   
  vatten.
-  En plats med många 
  solpaneler.

-  Ett land i Asien.
-  Värsta landet vad gäller 
  vattenförorening.
-  Mest folkrika landet i världen.
-  Använder fortfarande mycket   
  kärnkraft.

-  Världens största ö.
-  Ön med lägst antal invånare i  
  världen.
-  Är till 3/4 täckt med is.
-  Om dess is smälter ökar     
  havsnivån med sju meter.

-  En av världens regnskogar.
-  Den regnskogen som idag 
  förstörs mest.
-  Ligger i Sydamerika.
-  Börjar på A.

-  En stad i USA.
-  Ligger i Kalifornien.
-  Mest bilrika staden i hela  
  världen.
-  Börjar på L.

-  Ett land i Europa.
-  Producerar bland annat 
  Volkswagens bilar.
-  Har en kust mot Östersjön.
-  Är första landet med ett   
  självförsörjande samhälle.

-  En ö utanför Afrika.
-  Har de största erosionerna i   
  världen.
-  Har ingen skog kvar.
-  Känd för en barnfilm.

-  Första landet med bank som 
  bara lånar ut till fattiga.
-  Litet land intill Indien.
-  Börjar på B
-  Åttonde mest populära landet 
  i världen.

-  Stad i Mellanöstern.
-  Har inga egna naturtillgångar.
-  Känd för sitt träd av sand, 
  utlagt i vattnet. 
-  Innehavare av världens  
  högsta byggnad.

-  Sjunde snabbast växande 
  stad i världen.
-  Ligger i Nigeria.
-  Har nästan lika många 
  invånare som Sverige.
-  Börjar på L.

-  Landet som är världsledande   
  inom vindkraft.
-  Grannland till både Sverige   
  och Norge.
-  Först med kärnkraftverk som   
  “återvinner” utsläppen.
-  Köpenhamn är huvudstad.

-  Denna stad tar emot och    
  skickar mest containrar.
-  Staden ligger i Kina.
-  1970 fanns här inga höghus,  
  idag finns här flest.
-  Börjar på S.

-  En ö med gejsrar.
-  Ledande i frågan om 
  jämställdhet.
-  Europas största glaciär, 
  Vatnajökull, finns här.
-  Först med ett elverk som 
    drivs av jordens värme.

-  Ett land i norra Afrika.
-  Här föds det flest barn i  
  världen.
-  80% av landet är täckt med 
  Saharas öken.
-  Börjar på N.

-  Ett land i Sydamerika. 
-  Har flest utrotningshotade 
  växter och djur.
-  Huvudstaden heter Quito.
-  Börjar på E.

-  Ett litet land i Europa.
-  Utvecklat och rikt land.
-  Släpper ut mest 
  avgaser/person och år.
-  Angränsar till både Tyskland,   
  Frankrike och Belgien.

-  Världens minsta kontinent. 
-  Huvudstaden är Canberra.
-  Har världens största korallrev.
-  Enda platsen i världen där
  koalor fortfarande finns.

-  Största världsdelen.
-  Har en bergskedja som heter  
  Himalaya.
-  Mount Everest finns här.
-  Ca 60% av jordens befolkning 
  bor här.

TysklandLos Angeles

Amazonas

Shanghai

Grönland

Danmark

Kina

Madagaskar

Bangladesh LagosDubai

Asien

Luxemburg

Australien

Ecuador

Island

Niger

SAHARA

-  EN PLATS MED MYCKET SAND
-  EN PLATS SOM ÄR VÄLDIGT   
 VARM
-  EN PLATS SOM HAR VÄLDIGT 
 LITE VATTEN
-  EN PLATS MED MÅNGA 
  SOLPANELER

-  ETT LAND I ASIEN
-  VÄRSTA LANDET VAD GÄLLER 
 VATTENFÖRORENING
-  MEST INVÅNARE I VÄRLDEN
-  ANVÄNDER FORTFARANDE 
 MYCKET KÄRNKRAFT

-  VÄRLDENS STÖRSTA Ö
-  MINSTA ANTAL INVÅNARE
-  ÄR TILL 3/4 TÄCKT AV IS
-  OM DEN SMÄLTER ÖKAR 
 HAVSNIVÅN MED SJU METER

-  EN AV VÄRLDENS REGNSKOGAR
-  DEN REGNSKOGEN SOM 
 FÖRTÖRS MEST
-  LIGGER I SYDAMERIKA
-  BÖRJAR PÅ A

-  EN STAD I USA
-  LIGGER I KALIFORNIEN
-  HAR MEST BILAR I HELA  
 VÄRLDEN
-  BÖRJAR PÅ L

-  ETT LAND I EUROPA
-  PRODUCERAR BLAND ANNAT 
 VOLKSWAGENS BILAR
-  HAR EN KUST MOT ÖSTERSJÖN
-  ÄR FÖRSTA LANDET MED ETT 
 SJÄLVFÖRSÖRJANDE SAMHÄLLE

-  EN Ö UTANFÖR AFRIKA
-  HAR DE STÖRSTA EROSION  
 ERNA VÄRLDEN ÖVER
-  HAR INGEN SKOG KVAR
-  KÄND FÖR EN BARNFILM

-  FÖRSTA LANDET MED EN BANK 
 SOM BARA LÅNAR TILL FATTIGA
-  LITET LAND INTILL INDIEN 
-  BÖRJAR PÅ B
-  ÅTTONDE MEST POPULÄRA 
 LÄNDET I VÄRLDEN

-  STAD I MELLANÖSTERN
-  HAR INGA EGNA 
 NATURTILLGÅNGAR
-  KÄND FÖR SITT TRÄD AV SAND, 
 UTLAGT I VATTNET 
-  INNEHAVARE AV VÄRLDENS 
  HÖGSTA BYGGNAD

-  SJUNDE SNABBASTE VÄXANDE 
 STAD I VÄRLDEN
-  LIGGER I NIGERIA
-  HAR NÄSTAN LIKA MÅNGA 
 INVÅNARE SOM SVERIGE
-  BÖRJAR PÅ L

-  LANDET SOM ÄR VÄRLDS-
 LEDANDE INOM VINDKRAFT
-  GRANNLAND TILL BÅDE SVERIGE 
 OCH NORGE
-  FÖRST MED KÄRNKRAFTVERK 
 SOM “ÅTERVINNER” UTSLÄPPEN
- -  KÖPENHAMN ÄR HUVUDSTAD

-  DENNA STAD TAR EMOT OCH 
 SKICKAR MEST CONTAINRAR
-  STADEN LIGGER I KINA
-  FÖR 40 ÅR SEDAN FANNS INGA 
 HÖGHUS, IDAG HAR DEN FLEST.
-  BÖRJAR PÅ S

-  EN Ö MED GEJSRAR
-  LEDANDE I FRÅGAN OM 
 JÄMNSTÄLLDHET
-  EUROPAS STÖRSTA GLACIÄR, 
 VATNAJÖKULL, FINNS HÄR
-  FÖRST MED ETT ELVERK SOM 
  DRIVS AV JORDENS VÄRME

-  ETT LAND I NORRA AFRIKA
-  HÄR FÖDS DET FLEST BARN 
 I VÄRLDEN
-  80% AV LANDET ÄR TÄCKT AV 
 SAHARAS ÖKEN
-  BÖRJAR PÅ N

-  ETT LAND I VÄSTRA 
 SYDAMERIKA 
-  HAR FLEST UTROTNINGS-
 HOTADE VÄXTER OCH DJUR
-  HUVUDSTADEN  HETER QUITO
-  BÖRJAR PÅ E

-  ETT LITET LAND I EUROPA
-  UTVECKLAT OCH RIKT LAND
-  SLÄPPER UT MEST 
 AVGASER/PERSON
-  ANGRÄNSAR TILL BÅDE TYSK
 LAND, FRANKRIKE OCH BELGIEN

-  VÄRLDENS MINSTA KONTINENT 
-  HUVUDSTADEN ÄR CANBERRA
-  HAR VÄRLDENS STÖRSTA 
 KORALLREV
-  ENDA PLATSEN I VÄRLDEN DÄR 
 KOALOR FORTFARANDE FINNS

-  STÖRSTA VÄRLDSDELEN
-  HAR EN BERGSKEDJA SOM 
 HETER HIMALAYA
-  MOUNT EVEREST FINNS HÄR
-  UNGEFÄR 60% AV JORDENS 
 BEFOLKNING BOR HÄR

TYSKLANDLOS ANGELES

AMAZONAS

SHANGHAI

GRÖNLAND

DANMARK

KINA

MADAGASKAR

BANGLADESH LAGOSDUBAI

ASIEN

LUXEMBURG

AUSTRALIEN

ECUADOR

ISLAND

NIGER

Bild 32 Typografi på spelkorten före Bild 33 Typografi på spelkorten efter
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M
iljöresan är spelet där vi alla får arbeta tillsam

m
ans, m

ot 
en bättre m

iljö. V
i tar oss an utm

aningarna, och ökar vår 
kunskap, på resan genom

 världen! S
pelets deltagare 

börjar sin resa på P
åsköarna, en historisk plats för vad 

som
 väntar världen när vi utnyttjar jordens resurser utan 

tanke och om
sorg. P

å grund av sjukdom
ar, brist på m

at 
och utvandring, bodde det inte fler än 175 personer på 

öarna under slutet av 1800-talet. S
pelets m

ål är att sam
la 

öarna under slutet av 1800-talet. S
pelets m

ål är att sam
la 

kunskap, genom
 spelets utm

aningar, och bege sig upp till 
norra S

ibirien. D
är väntar den farliga m

etangasen under 
ett tjockt istäcke. H

inner du rädda m
iljön innan isen 

sm
älter och m

etangasen släpps ut?

Spellådan innan kontraständring

Spellådan efter kontraständring, med färgrutan

Bild 34

Bild 35
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Bild 37 Speldelar - Timglas & brickor

Bild 39 Detaljbild spelplan

Bild 36 Detaljbild spelplan

Bild 38  Spelkorten
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Överblick spelplanBild 40
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Bifogade filer 
Bifogad fil 1

Inledning 
Fenomenet som jag valt är, grovt sagt, spel. För att smalna ner det är det ett sällska-
psspel med utbildningssyfte, som jag hoppas kunna använda med min målgrupp, mel-
lanstadieelever. Mitt mål, under fördjupningen, är att få en så bred och stabil grund som 
möjligt, inför mitt skapande av spelet. Besöka min målgrupp och intervjua den, samt 
besöka Dixie Pr för att förstå hur man professionellt jobbar med att nå målgrupper. Då 
dessa två delmål är avklarade, hoppas jag känna mig säker på vad jag ska göra, och hur 
jag ska göra det. 
   I och med att jag valt att göra min fördjupning som en förstudie inför mitt examen-
sarbete, kommer denna rapport vara något annorlunda jämfört med den “vanliga rap-
porten”. I mitt fall har jag jobbat på att bygga upp och stärka min bakgrundskunskap, 
och därav består min rapport mer eller mindre bara av en bakgrund. Dessutom har jag, 
under rubriken Bakgrund, även bakat in hur jag arbetat (Metoder), hur jag kommit fram 
till något (Processen) samt även vad jag kommit fram till (Resultat). Rubrikerna Metoder, 
Processen och Resultat återkommer sedan som separata rubriker, men de kommer mer el-
ler mindre enbart innehålla en sammanfattning av det som tidigare nämnts i Bakgrund. 
 
 
Bakgrund 
Syftet för mig
Precis som utpekats åt mig, har jag alltid haft en fascination av barn och ungdomar. Med-
vetet, men ofta omedvetet, väljer jag denna målgrupp i uppgifter där målgruppen inte är 
förutbestämd. Jag älskar att jobba med barn, och tycker alltid det är roligt att lära ut, då jag 
utvecklas som mest. Men framför allt är det största nöjet i att jobba med barn, att se dem 
utvecklas. Detta, i kombination med min kärlek till fysiska artefakter med mängder av 
interaktivitet, har lett mig till skapandet av ett sällskapsspel, med utbildning som syfte. 
   Många frågar mig varför jag inte valt att göra någonting mer digitalt, då detta trots allt 
är vad världen mer och mer går mot. Det finns många anledningar varför. Men framför 
allt en, som är min huvudanledning. Nej, det är ingen lögn att världen går mot en allt mer 
digital värld, men det är inte bara positiva sidor med detta. Då det idag finns mer än en 
miljard datorer i världen, födds de flesta barn direkt in i en datoriserad värld. Datorn är 
ingenting de behöver lära sig, det är något de bara kan. De lär sig att spela onlinespel, att 
kommunicera över internet och att söka all information de behöver via googles sökmotor. 
Ett faktum som också syns, då utlåningen på vissa bibliotek minskat med så mycket som 
en fjärdedel.  
   Samtidigt, trots att Facebook idag har en åldergräns på 13 år, är det allt fler yngre som 
deltar på Facebook. Inte speciellt svårt att ändra det år man är född, och plötsligt vara 13 
istället för 10 år. IT-jätten slåss dessutom för att slopa åldersgränsen, så att barn får laglig 
tillgång till Facebook. Positivt, enligt många, men samtidigt finns det mycket på Face-
book, som ingen så ung bör utsättas för. Däribland misshandelsbilder, grova sexrelaterade 
skämt/bilder och svårt sjuka människor som också syns på bild, då varje “Gilla” sägs 
skänka någon krona för att bota den sjuke. 
   Dessutom lär de sig att kommunicera, antingen via Facebook, Twitter eller via mail. De 
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lär sig att kunna beskriva känslor med hjälp av smilisar, och att deleteknappen är bra att 
ha då man kan ta sin tid att svara på något, och snabbt ändra texten gång på gång innan 
man klickar på enter. Samtidigt, börjar de i allt tidigare ålder med mobbning och hårda 
ord. Men det är klart, sitter man bakom en dataskärm kan ju vem som helst yttra elaka 
ord. Man slipper på så sätt se någon i ögonen och såra dem ansikte mot ansikte. 
   På samma sätt tappar allt fler förmågan att samtala med varandra. Att prata inför stora 
grupper, har alltid varit ett stort problem som många får dras med. Men när barn och unga 
idag knappt träffas i person och samtalar, blir problemet mycket större. Nu är det inte 
längre bara ett problem att prata inför större grupper, utan problemen börjar redan när 
man tvingas ringa ett samtal för att fråga om något. Om det så är en myndighet, verkar 
många ha tunghäfta och finner det otroligt obehagligt. Många företag följer samma spår, 
att hellre önska mailkontakt, än att träffas i person, eller ta emot samtal från sina kunder.  
   Allt eftersom det datoriserade blir mer och mer populärt, växer högen med protester och 
frågor. Är det verkligen bara positivt? Eller finns det mer negativa sidor som ska krypa 
fram allt eftersom? Därav gör jag ett försök att ta tillbaka delar av det sociala spelet. Att 
försöka få barnen att spela ett sällskapsspel, där de får träffas och samtala med varandra. 
Precis som vi gjorde när jag var barn, och alla innan oss. 
   Sällskapsspelets ämne föll sig också naturligt, i och med tidigare kursens miljöinriktning. 
Miljö och dess utveckling har alltid varit ett kärt ämne för mig, som blev ännu större då vi 
gavs chansen att arbete med på skoltid, och med nya sällskap. 
   
Historisk bakgrund 
Sällskapsspelet har en otroligt mycket längre historia än vad man kan tro. Vid arkeologiska 
utgrävningar har man många gånger funnit spel begravda med kungar eller förmögna. 
Man har hittat spelens delar, som bitar av skelett, olika formade tärningar, bräden och 
andra spelpjäser. Det man inte kunnat lista ut, är såklart hur de döda själva spelade spelen, 
och vilka regler de hade. Men man har utgått från delarna man hittat, och sedan hittat på 
nya regler. 
   Om man går ännu djupare i sällskapsspelets historia, finner vi att spelen till att börja 
med hade sin grund i religiösa riter och sägner. Spåmän och präster siade ofta om fram-
tiden genom spel, där tärningskast eller utkastade benbitar, tydde på olika gudars åsikter. 
Dessutom har nästan alltid kampen mellan gott och ont varit närvarande i spelen. Just 
inom detta område släppte Johan Huizinga boken “Den lekande människan” 1938. Han 
menade att “mänsklig kultur uppstår och utvecklas i leken” Därför har spel alltid haft en 
betydande roll för människan, om än den är betydligt med underhållsinriktad idag än den 
var vid sitt ursprung. 
   De spel som gett inspiration och grund till de flesta av dagens spel, skapades på antik-
ens tid. Från den tiden fann man spelet “Det kungliga spelet från Ur”. Bestående av både 
spelbrickor och triangelformade tärningar, prydda med pärlemor, skiffer och lasurstenar. 
Vilket vi absolut kan se används även idag.  
   Även hos egyptierna har man hittat spel, i omkring 4000 år gamla gravar. Man tror att 
just egyptierna begravde spel med de döda, för att ha någonting att roa sig med under 
resan till andra sidan, eller för att ha någonting att guida vägen när de väl kommit fram. 
Hos egyptierna har man hittar både spelet “Senet” och spelet “Kvarn”, som faktiskt spelas 
än idag. “Senet” var ett kapplöpningsspel med två spelare, där man tror att förflyttandet 
av spelpjäserna representerade själens vandring. “Kvarn” å sin sida, går ut på att man ska 
ringa in sin motståndares spelbrickor, väldigt likt det “Sänka skepp” vi har idag. Detta spel 
tros även varit en stor del av underhållningen bland Nordens vikingar. 
   Ett annat land som också bidragit mängder till dagens sällskapsspel, är Indien. De kom 
inte bara med “Schackspelet”, som är 1500 år gammalt, utan även spelet “Pachisi”. “Pachi-
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si” är omkring 2000 år gammalt, och har fått sitt namn från att man med hjälp av tärningar 
och snäckor kunde få 25 poäng (Pachisi betyder 25). “Pachisi” kom till Europa genom han-
del och upptäcktsresande, och omnämns i europeisk litteratur i slutet av 1600-talet. Den 
första tryckta spelplanen kom i slutet av 1800-talet, från England, där spelet fick namnet 
“Ludo”. Ett väldigt passande namn då “Ludo” betyder “jag leker” på latin. I Sverige fick 
spelet sitt genombrott först på 1920-talet, men fick då namnet som vi alla känner till, “Fia”. 
   Ett annat spel med grunden i Indien är “Ormar och Stegar”. Från början hade spelet en 
religiös innebörd, då ormarna tog spelarna bakåt på spelplanen, och stegarna tog spelarna 
framåt. Ormarna representerade människans onda handlingar, medan stegarna represen-
terade vad som hände om man gjorde en god gärning. Spelet handlade alltså om karma, 
och om man tog sig till målet på spelplanen, skulle detta innebära att själen befriades. 
Precis som i detta spel, har spel genom alla tider haft en andra mening, förutom under-
hållning. Att lära oss vad som är rätt och fel. Precis som att ormen tar dig bakåt när du gör 
något ont, tar stegarna dig framåt fortare om du gör någonting gott. Detta syntes bland 
annat i spelet “Klättra och kana med Pelle Svanslös” som släpptes på 1960-talet, men även 
i “Molly Mus” som hade sin höjdpunkt på 2000-talet. 
   Även spelet “Bräde” har sitt ursprung i Indien. Spelet blev senare känt som “Backgam-
mon”. Spelets bräda och olika brickor representerade året, månaderna och dagarna. Detta 
spel spelades av både fattiga och rika, och det sägs att Kejsar Nero blev spelberoende av 
detta spel. Detta spel levde vidare och användes även under medeltiden, då korsriddarna 
släpade det med sig för att ha lite roligt mellan krigen. Det var även under medeltiden 
som kyrkan ilsknade till, och menade att spelet gjorde människorna till syndare. Men kär-
leken till sällskapsspelen bestod och kyrkan fick stå åt sidan.  
   Grekerna var även dem spelälskare, och det finns en hel del spel som har sitt ursprung 
härifrån. Bland andra spelet “Balma”, som fick sitt namn från det grekiska ordet för “att 
hoppa”. Spelet handlade om att vara först över med alla sina spelpjäser till motståndarens 
sida, på en fyrkantig spelplan. Detta har sedan utvecklats till det “Kinaschack” som idag 
spelas på en stjärnformad spelplan. 
   Ett av de absolut viktigaste spelen som kom att påverka generationer av spel, var 
“Gåsspelet”. Det har sina rötter i antiken, och är till stor del lik “Ormar och Stegar”. Spelet 
bestod av 63 rutor, som antingen bildade en spiral eller en gås. Symbolerna som förekom 
på spelplanen var gäss, ett värdshus, en bro, en labyrint samt en döskalle. De betydde allt 
från att gå några steg framåt, till att stå över ett kast eller betala böter. Tack vare symbol-
erna, kunde även icke läskunniga spela spelet. 
   “Gåsspelet” fortsatte att växa, mycket genom kung Filip II av Spanien, som snabbt spred 
det vidare till andra kungligheter.  Kungligt blev trendigt, och redan på 1700-talet kunde 
man sprida detta spel vidare i stora upplagor, tack vare dåtidens moderniserade tryckme-
toder. Här började det även finnas med tryckta texter på spelplanerna. Verser med moral-
iserande innehåll, för att lära spelarna om moral och etik. På så sätt blev spelet en del av 
uppfostran och tog upp samhällets normer. “Gåsspelet” är alltså grunden till de allra flesta 
tärningsspel, samt de spel med brickor som antingen belönar eller straffar spelarna. 
   Fusktärningen, som många anser vara ett relativt nytt påfund, uppfanns faktiskt strax 
efter den sexsidiga tärningen. Dock var inte fusktärningarna det de är idag. Historien om 
en av fusktärningarna lyder såhär; 
   “Olof Skötkonung och Olav den helige kastade tärning om vem som skulle få äga His-
ningen. Olof lyckades i ett kast få två sexor och såg sig som lyckligt nybliven ägare av ön. 
Men då hade han inte räknat med Olavs kastförmåga. Han lyckades med konststycket att 
få en sexa samt att få den andra tärningen att spricka i två delar, så att den visade en sexa 
och en etta. Totalt 13, så Hisningen blev norskt.  
   Under medeltiden blev alltså tärningsspel otroligt populärt. Det blev allt vanligare att 
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man spelade om pengar, och vissa länder ansåg att det var så pass illa, att man till och med 
försökta lagstifta bort problemet. I Sverige kan man läsa i Magnus Erikssons stadslag att 
det var förbjudet för omyndiga att spela tärning och att den maximala insatsen i ett spel 
var en mark. 
   Sedan kom industrialismen. Möjligheten att trycka och massproducera gjorde att spelin-
dustrin blommade. Det fanns dessutom tid, pengar och en stor lust att underhållas med 
spel och lekar. För att inte nämna att reklamen kom igång på 1800-talet. Möjligheten att 
trycka och paketera spel, gjorde att man numera kunde sälja dem färdigpaketerade. Var-
umärken och patent blev också viktigt och en stor del i spelindustrin. I USA kom det 
första genombrottet med spelet “Mansion of Happiness”. Men det släpptes även spel som 
“Loppspelet” och “Mahjong” under denna tid.  
   Men det absolut största genombrottet genom tiderna var när Parker Brothers släppte 
“Monopol” under 1950-talet (de släppte sin presentation av spelet redan 1935). Männi-
skorna hade det gott ekonomiskt, ett stort framtidshopp, och en av de största barnkullarna 
föddes kring 1940, så dessa var i ultimat ålder för att börja spela spel.  
   Faktiskt, så är “Monopol” det mest sålda spelet genom tiderna. Man kan tro att det borde 
ska vara “Fia” eller spel som “UNO”. På en andraplats finner vi “Scrabble”, och på en 
tredjeplats “Trivial Pursuit.”

Egen studie 
Jag har även grävt ner mig bland sällskapsspelen hemma, i jakt på de spel som jag fann 
roliga under åldern 10-12 år. Därefter har jag studerat spelen, i ett försök att hitta någon 
sorts gemensam nämnare, som gör att alla dessa spel var så roliga att spela. Självklart 
skulle det bästa varit om jag kunde haft en testgrupp, som till exempel klass 5A och 5B, att 
prova spela spelen. Men jag kände att det någonstans skulle sättas en gräns från skolans 
sida med hur mycket tid som fick läggas till min sak, och ansåg då att det fanns viktigare 
saker att lägga den tiden på. 
   Därför plockade jag fram de spelen som jag gillade när jag var i den åldern, och började 
fundera. Jag plockade upp alla lådor och placerade ut spelet, både för att ges en chans att 
granska spelplan och spelmaterial, men även för att få en känsla av hur man spelade spelet 
(då det i många fall var några år sedan jag ens lyft på locket). Jag gav mig själv även en 
chans att bedöma vad jag ansåg var bra med spelen, och vad som kunde varit bättre. Spe-
len som visas nedan är några av de som jag valde att granska: 
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Slutsatserna som jag drog var följande;  
   Det absolut viktigaste i ett sällskapsspel är interaktivitet. Ingen fastnar för ett spel där 
man läser frågor på ett kort, och deltagaren som svarar rätt får ett sträck på ett papper. 
Barn i den åldern älskar när man får snurra på en pinne, plocka olika kort för olika rutor, 
ska försöka undvika vissa av spelplanets rutor då de representerar hinder och så mycket 
mer. Spelet måste inbjuda barnen till att känna sig som en del av spelet, som om det vore 
på riktigt. Att ha ett mål och ändå stöta på hinder är också viktigt. När man får ett mål, 
tänds en kämparglöd i spelarna och de kommer kämpa för att ta sig till mållinjen. Samti-
digt måste hindrena bjuda på åtminstone ett litet motstånd, då inget motstånd ofta leder 
till uttråkning. Oavsett om jag anser att det är bra eller inte, fångar en “tävling” barnens 
intresse så mycket bättre, än om spelet skulle vara utan vinnare (eller att alla skulle jobba 
tillsammans för ett gemensamt mål). 
   Jag drog även lärdom av att spel som är mer än en timme långt, oftast blir tråkigt när 
man i den åldern har svårare att koncentrera sig och sitta still. Dock, är spelet mindre än 
en halvtimme, finns även risken att det tar för kort tid, alltså, det blir för lätt.  
   Som slutlig lärdom, insåg jag att i alla spel som jag valt ut som bra, fanns det med något 
sorts interaktivt spelmaterial. Till exempel brickor som vändes på, bara för att få veta om 
man fick skatten där under, eller skor som jag kunde sätta fast på min spelpjäs, eller som 
monopolets pengar/hus där man absolut får känslan av att man äger något. 
   Alla dessa tankar kommer jag försöka ha i huvudet när jag sedan sätter mig ner och ska-
par, så resultatet förhoppningsvis blir så bra som jag hoppas.
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Referensgruppen 
Till grund för mitt spel, använder jag självklart min referensgrupps åsikter. Innan jag gick 
in på intervjuerna, valde jag att göra en liten testrunda med min lillkusin Oskar, som är 12 
år gammal. Jag kände att desto mer förberedd jag var på vad jag skulle möta, desto bättre 
kunde jag möta det. Genom att få fråga honom först, kunde jag snabbt ta bort vissa delar 
av miljöämnet, och samtidigt känna mig riktigt trygg inom andra delar. Jag bad honom att 
prata fritt kring det han visste om miljön och alla frågor som idag går på nyheterna, istället 
för att ställa honom frågor som då kunde leda honom dit jag ville (medvetet eller omedve-
tet).  
   Han svarade otroligt bra, Oskar. Han visste betydligt mycket mer än jag visste när jag 
var i hans ålder, och jag fick även veta att de faktiskt har en stor del om detta ämne på 
deras No/So. Han berättade att det var viktigt med vad vi kastar, och hur vi kastar det. 
Han visste mycket om miljömärkta varor och vartifrån kött kommer. Han kunde en hel del 
om bilar, och vad vi idag gör för att få bort avgaserna. När jag däremot frågade honom om 
han visste något om kläder eller transport, lät han lite tveksam och sa att han aldrig tänkt 
på det. Så i det fallet har jag ett val om det är ämnen som kanske inte bör beröras, för att de 
är för svåra, eller om det är något som man kan ta chansen att beröra, och få dem att vara 
mer medvetna om. Tack vare Oskars hjälp, fick jag en bra förberedelse inför de stora klass-
intervjuerna. 
   Väl på intervjuerna hade jag tur. Jag fick till att börja med gott om tid att arbete med 
dem, trots att jag slutligen bara behövde ca 30 minuter. Lärarna hade informerat eleverna 
väldigt lätt, och önskade att jag själv skulle presentera mitt projekt och vad jag behövde 
låna eleverna till. Lika glad var jag för det! Jag ville självklart informera dem, men inte 
heller avslöja för mycket, som ofta kan få tankarna att låsa sig. På samma sätt bad jag dem 
att låta bli att räcka upp handen, och hellre bara prata rätt ut. Genom att räcka upp handen 
och vänta på sin tur, hinner de fundera och ändra svaren. Då får jag inte längre de spon-
tana och direkta svar jag önskat! Dessutom, skulle då någon säga något som någon annan 
också tänkte säga, får jag aldrig veta att kanske hela klassen tänkte precis DET, som första 
tanke.  
   Jag började i alla fall med att ställa frågor till gruppen, om vad de visste gällande miljön. 
Och tro mig när jag säger, de är otroligt intelligenta och upplysta om ämnet. När jag själv 
var elva år gammal visste jag inte ens fem procent av vad de vet idag. Men med tanke på 
att de är uppväxta bland miljöfrågor, precis som min åldersgrupp är uppväxta bland 
datorer, är det en del av deras vardag. Det är något som de är vana vid, vilket från början 
var väldigt svårt för mig att anpassa mig till. 
   Första klassen, 5A, fanns det ingen stopp-knapp på. Redan när jag ställde frågan, öpp-
nades en kran med svar. De pratade bland annat om sopor, att vi skräpar ner, majspåsar, 
biogas, elbilar, att man inte ska hugga ner mer träd, vatten- och vindkraftverk och andra 
sätt att framställa el, som inte var lika bra. Jag ställde följdfrågor där jag kunde, som till 
exempel om de visste vad biogas kom från, eller varför träd var så bra att ha, eller vilka 
baksidor det fanns med de olika sätten att framställa el på.  
   Jag frågade därefter lite mer riktade frågor, som vad de gör hemma. Många sopsorterade 
såklart, vissa hade miljövänliga bilar. Det blev snabbt diskussioner om vad i Skellefteå som 
drevs av biogas, och hur många som hade sådana bilar. Även sopsorteringens expander-
ing diskuterades. Hur vissa sorterade även metall, glas och plast (i sina cykelskjul och 
friggebodar), och andra inte.  
   Därefter varnade jag dem för att jag nu skulle ställa tre stycken svårare frågor. Huruvida 
de tänker på miljön när de handlar mat, kläder och om de visst något om själva trans-
porten av varor. På matfronten erkände alla att de tittade mer på priserna än på ursprung-
slandet, och trodde att deras föräldrar gjorde samma sak. Men när jag frågade vilken mjölk 
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de skulle handla, svarade alla snabbt “Norrmejeriers mellanmjölk”. Så jag passade på att 
fråga mer om hur de tänkte på transport. “Kan vi inte bara göra allting i Sverige?”. De 
förstod snabbt att allt som de hade hemma, där det står “Made in Taiwan” eller “Made in 
China”, trots allt hade fraktats hit med båt, lastbil och flyg, och att varje fordon trots allt 
innebar mer avgaser och utsläpp.  
   Vad gäller kläder sa de samma sak, att priset och utseendet var viktigare än bakgrunden 
till plaggen. Dock var det en av eleverna, som faktiskt visste att H&M nyligt varit i blås-
vädret vad gäller lönen till sina arbetare. Så han fick själv berätta för resten av klassen, hur 
barn jobbar dygnet runt för bara några kronor per dygn.  
   Klass 5B, å sin sida, svarade ungefär samma sak, men var lite svårare att få att prata. Det 
blev en pinsam tystnad när jag ställde första frågan, för de som ville säga något, ville 
gärna inte prata först. Så jag fick lirka lite grann, ställa mer riktade frågor och uppmana 
dem att våga prata. Det släppte några minuter senare, och även dem var mer eller mindre 
en öppen kran med bubblande svar. Svaren liknade varandra, men 5B var mer inriktade 
mot ämnen som fabriker, att vi borde nyttja cykel och våra ben mer, samt ekologiska 
matvaror. Här fick jag dessutom svar på vart de får lära sig om miljön. Skolan lärde dem 
en del, men inte så mycket (snabba blickar slängdes på läraren), utan det mesta lärde de 
sig från tv och föräldrar.  
   När frågan om vad de gjorde hemma kom upp, pratade faktiskt några om att de odlade 
saker hemma. Som jordgubbar till exempel, “då slipper man ju köpa, och jordgubbarna 
slipper fraktas så långt!”. Diskussionerna i denna klass startade kring ekologiska matvaror 
och varför de alltid var så mycket dyrare. De spånade fritt om att de kanske berodde på att 
någon ville tjäna mer pengar, eller om det var bättre råvaror, eller om det kanske berodde 
på mer korrekta sätt att frakta och framställa.  
   Under båda besöken var det otroligt spännande att få sitta framme vid katetern och bara 
lyssna på deras tankegångar. Att få höra hur de resonerar och diskuterar det de hört och 
vet. 
   Som slut på intervjuerna, delade jag ut enkäter, som ni kan hitta på nästa sida.  
   Min tanke var att dela på miljö- och spelaspekten. Att ta miljöaspekten verbalt, medan 
spelaspekten fick tas enskilt, på papper. Både för att eleverna inte skulle göra den direkta 
kopplingen att miljön hade med spelet att göra, men även för att få väcka deras koncentra-
tion emellan delarna. Då de spenderat en kvart med att svara på miljöfrågor, kunde jag 
börja se att fokuset började avta, så enkäterna kom som ett välkommet avbrott. 
   Som alltid med skriftliga enkäter, hade tyvärr många kunnat gå direkt ner i soptunnan. 
Med svar som “Det är roligt”, “Det ska vara roligt”, “Spelar ingen roll” och “Nåt”, är de 
inte speciellt givande. Men, som tur för mig, hade större delen av alla enkäter åtminstone 
några givande svar. De svarade riktigt bra på vilken “den ultimata speltiden” var, vilket 
var allt mellan 20 minuter till en timme. Ytterst få svarade mer än en timme, och väldigt få 
svarade att det skulle vara mindre än 20 minuter. De allra flesta hade påpekat att så länge 
det inte blev långtråkigt, kunde de spela hur länge som helst. De svarade även riktigt bra 
och givande på frågan om vad som var viktigast i sällskapsspel. Delvis svarade de konk-
reta saker som att de ville vinna, eller att det fanns ett mål, eller att det viktigaste var att de 
inte förlorade. Men övervägande del svarade på denna fråga med mer känslomässigt 
inriktade svar, vilket värmer i mitt hjärta. De kunde svara “Så länge det inte är digitalt”, 
“Det viktigaste är att man får skratta med sina vänner”, “Väldigt viktigt att alla kan vara 
med!” eller “Att man får vara med sin familj och släkt”. Ger mig stort hopp om en ljus 
framtid! 
   Dessutom kom de med många förslag på vad de ansåg var bra sällskapsspel, och varför 
de tyckte om just de spelen. Detta ger mig en väldigt bra grund, då jag kan ta delar av 
dessa spel och få ihop dem till mitt alldeles egna spel! 
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Frågor om sällskapsspel 
 
 

Varför spelar du sällskapsspel? 
 
 
 

 

 

Vad är viktigast i ett sällskapsspel? 
 
 
 

 

 

Hur lång tid vill du spela ett sällskapsspel? 
 
 
 

 

 

Nämn ett sällskapsspel som du tycker om att spela 
 
 
 

 

 

Varför tycker du om just det spelet? 
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Möjligheter för att skapa spel 
Förutom mina intervjuer, har jag undersökt hur man skapar spel, vad man bör tänka på, 
vad jag vill ha med och vilka möjligheter just jag har att använda. Jag började med att 
googla mig fram på internet, i jakt på sidor som kan specialdesigna spel. Självklart skulle 
det vara möjligt att försöka göra det från grunden själv, men jag önskar att det ska bli ett 
bra resultat som ser äkta ut, så då vill jag hellre låta det tryckas hos någon med de rätta 
verktygen. 
   I min jakt fann jag tre olika hemsidor; The Game Crafter, Spielmaterial och Superior Pod. 
Spielmaterial hade mer än gärna varit mitt första val, då det ligger i Tyskland, vilket inne-
bär ingen moms på paketen då det ligger inom EU. Men tyvärr trycker inte Spielmaterial 
upp enstaka kopior, utan kräver beställningar på minst 25 stycken. Jag gick därför vidare 
och granskade The Game Crafter. Problemet med denna sida, är att om du väljer att låta 
trycka upp ett eget spel, förväntas det säljas, och delas av vinsten ska gå till The Game 
Crafter. De har inga alternativ för skolelever som har för avsikt att endast trycka några 
enstaka kopior.  
   Så, jag provade att kontakta Superior Pod istället. Enligt deras hemsida, ska en tryckt 
spelplan bara kosta 8 dollar! Jag tyckte detta lät allt för otroligt, så jag ville se om jag fick 
kontakt med dem, för att försäkra mig om att det var ett seriöst företag. 
   Tydligen, är de ledande inom USA, och därför kan de behålla de priserna de har. Och 
nej, det är inte dyrare än så. De trycker även upp specialdesignade kort, antingen i kvad-
ratisk eller rektangulär form, men även spelregler (i bokform eller i bladform) och lådor att 

packa spelet i. Allt detta kan jag designa mallar till, och de trycker. Leverans sker som jag 
vill (antingen färdigpackat eller separat), och den enda nackdelen är såklart momsen som 
läggs på vid svensk tull. Men Superior Pod är absolut mitt bästa alternativ! 
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Utvecklande spelutmaningar
I samma veva som jag lånade boken till min historiska bakgrund, snavade jag över två 
böcker till. “Lekbok för självkänslan” och “Lekbok för koncentrationsförmågan”, båda 
skrivna av Barbara Sher och översatta till svenska. Någonstans slog det mig, varför nöja 
sig med en konstnärlig höjd i utbildning och miljötänk, när jag kanske till och med kan 
lyckas få in koncentrations-övningar och självkänsla-övningar i spelets olika delar. 
   Boken “Lekar för koncentrationsförmågan” hade redan i registret delat upp lekarna efter 
ålder, så jag valde åldrarna 6-åringar till 12-åringar. Här hittade jag tre olika inslag som jag 
med lite fantasi kanske kan få in i olika spelmål;  
- “Allt man kan tänka sig” - Ett spel som går ut på att man får en bokstav, eller ett ämne, 
också ska man på begränsad tid nämna allt man kan komma på. Till exempel, i mitt fall, 
säg att ett fartyg gått på grund och det läcker ut olja i havet, vilka sätt kan ni komma på för 
att få bort oljan? Barnen får sedan fantisera ihop alternativ, och kan få ett poäng per idé. 
- “Tandpetarkonst” - Man får uppdrag och ska bygga mönster med tandpetare, tillsam-
mans i grupper. Säg att det på kortet står “Bygg ett hus” också ska det snabbt hjälpas åt att 
bygga ett husmönster, liggandes på bordet. 
- “Ryggskrift” - En uppgift där en spelare ska skriva någonting på sin medspelares rygg, 
och denne ska gissa vad som skrevs. Absolut någonting som man kan använda i mitt spel, 
till exempel om man skulle spela i par, där man sedan ska tävla mellan paren, om vilka 
som kan skriva flest ord. 
   Förutom dessa lekar, hittade jag även en del lekar i boken där fokuset låg på 
självkänslan. En bok som hade otroligt mycket nyttigt att lära mig i hur man ska bemöta 
barn/unga på ett sätt som får dem att uppskatta sig själva. Jag hittade bland andra; 
- “Memorera” - En uppgift där man ska memorera en rad ord, och hjälpas åt att minnas 
dem. Kanske för att skicka dem mellan spelarna och sista spelare ska försöka bilda en 
mening med dem? 
- “Vem pratar?” - En lek där boken vill att en av spelarna sätter sig med ryggen mot rester-
ande del av gruppen, och sedan ska gissa vem som pratar, utifrån rösten. Min tanke var att 
man kunde använda sig av samma sätt, men på något sätt få in spelet. 
- “Ändra inställning” - En lek där man ska försöka vända allt negativ till någonting posi-
tivt. Boken gav exemplet; “Jag har misslyckats 1000 gånger”. Men man kan även säga; “Jag 
har hittat 1000 sätt som inte fungerar!” Detta i en fråga om miljö borde kunna fungera i att 
försöka vända på negativa situationer till någonting positivt. 
- “Drömma” - En lek där man får drömma om vad man ser i sin framtid, och ska så nog-
grant som möjligt beskriva vad man tänker och ser. En lek som man i ett miljöspel kan få 
drömma fritt om hur man tänker sig framtiden kommer se ut. Hur löser vi frågan med 
transport? Hur ser maten ut i framtiden? Låta idéerna flöda fritt, för att redan i ung ålder 
släppas lös från klichén “Det har ju alltid varit såhär”. 
- “Positiva adjektiv” - Målet är att komma på så många positiva adjektiv som möjligt. Min 
tanke, för att få det i samma anda som spelet, var att man kan försöka komma på så my-
cket positivt som möjligt som vi gör för miljön, eller som de kunde göra. Säg till exempel 
att Sara, 11 år, svarar; “Jag kan sortera soporna, ta bussen, låta bli att kasta skräp i naturen 
och köpa mat som är gjord i Sverige”. 
- “Saker som jag gör bra” - Ursprungsidén med denna lek är att man ska måsta säga något 
som man är bra på. Ofta kan vi utan problem berömma andra, men när det kommer till att 
själv ge sig beröm, eller åtminstone uttala att man tycker att man är bra på något, är vi inte 
alltid så duktiga. Min tanke var att man kanske ger gruppen en uppgift att lösa tillsam-
mans, med olika roller. Så de måste säga att “jag är bra på att såga och spika, så jag kan 
bygga”, eller “jag gillar att laga mat, så jag kan göra maten åt oss”. 
- “Pussla tillsammans” - Ett simpelt spel med ett lövpussel, där alla spelare får varsin del, 
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och ska lyckas sätta ihop den. Absolut någonting som kan användas, på MÅNGA sätt, i ett 
sällskapsspel. Man kan antingen använda det abstrakt, som att säga att alla ska göra varsin 
uppgift, för att slutligen ta det de lärt sig och lyckas lösa slutuppgiften. Eller så tar man det 
konkret och lägger in en “pussel-del” i spelet, där de ska bygga något med hjälp av allas 
bitar. Kanske ska man bygga något i fantasin, där alla har dragit kort med olika delar på, 
men de får inte säga precis vad de har på kortet? 
- “Ta ställning” - En utmaning där man får några olika alternativ, och måste ta ställning i 
frågan. Denna idé är ganska basic, då man absolut kan skapa frågekort med olika alterna-
tiv. Förhoppningsvis kan man då använda lite “högre” frågor, som inte bara har rätt- och 
felsvar. Utan att man kanske även måste ta in en moral- och etikaspekt. 
 
Metoder 
Under min fördjupning har jag använt mig av endast några få olika metoder. Den jag 
använt mig av mest är brainstorming, i samband med att göra mindmaps. Denna metod 
använder jag mig av, trots att jag är ensam. Jag skriver ner alla mina idéer på en så kallad 
mindmap, och utvecklar dem genom att göra nya streck och ibland binda ihop dem. 
Delvis har jag även blandat in Edward de Bonos metod “Sex tänkarhattar”, i min egen 
brainstorming. Dessa hattar har olika färger, och representerar var och en av dem en punkt 
på listan för att komma fram till bra och utvecklade idéer. I och med att hattarna är upp-
delade, tillåts inte processen hoppa kors och tvärs, utan går i ett rakt spår fram mot målet. 
Man börjar med att spåna idéer, helt fritt, utan att tänka på vad som är möjligt och inte. 
När man sedan kommit på så många idéer som man känner passar, börjar man vara kritisk 
och sortera. Därefter fortsätter det med utveckling och liknande. 
   Just biten med att spåna först, vara kritisk sen och utveckla sist, är ett mönster som jag 
funnit att jag vinner mycket på att följa. Jag tappar på så sätt inga idéer i tidigt stadie bara 
för att jag är kritisk och börjar söka fel, och jag kan inte heller gå för långt med en idé som 
faktiskt inte är möjlig. 
   I övrigt har jag använt mig en sorts intervju-metod, samt att jag använt mig av skriftliga 
enkäter. På intervjun hade jag gjort en ungefärlig plan för vad och hur jag skulle fråga, och 
testade den sedan på en försöksperson (som var i samålder med den tänka målgruppen). 
Utifrån svaren jag fick, kunde jag utveckla och bygga på den tidigare planen, så jag var så 
bra förberedd som möjligt inför de verkliga intervju-tillfället. Enkäterna i sig, skrev jag på 
datorn, och försökte behålla så logiska och simpla frågeställningar som möjligt. Jag fun-
derade först på vad jag ville ha svar på genom enkäten, och skrev därefter frågor som jag 
hoppades skulle kunna ge mig svar. 
 
Processer 
Då jag gjorde min egen studie av spel hemma, började jag genom att försöka minnas vad 
jag spelade i åldern 10-12 år. Jag letade fram spel som jag tyckte bra om redan då, men 
även spel som jag fortfarande tycker om. Någonstans ansåg jag att det borde finnas någon 
sorts gemensam nämnare, som gör att dessa spel är roliga.  
   Så jag packade upp spelen, gick genom delarna och antecknade eftersom vad jag såg och 
vilka delar som fanns med. Då jag väl gått genom alla de spel som jag valt ut, insåg jag att 
det fanns några saker som är otroligt viktiga för att ett spel ska vara roligt. Det är till exem-
pel följande; 
- Längden för spelet (Det är en hårfin gräns mellan långtråkigt och för kort) 
- Hur tydligt målet med spelet är (Motivationen brister när det inte finns något mål)
- Mängden interaktivitet (Desto mer man kan snurra, byta, bygga, samla på - desto bättre)
   Utifrån det hoppas jag sedan träffa rätt i mitt spel, vad gäller dessa punkter. 
   Nästa del jag utforskade, var vilka möjligheter jag hade att kunna skapa spelet. Jag ville 
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inte börja spåna alldeles för många idéer och mål, utan att veta vad som var möjligt och 
inte. Så detta var egentligen det första jag gjorde under min fördjupning.  
   Ett antal timmar senare hade jag funnit tre olika hemsidor som alla producerade spel; 
Superior Pod, The Game Crafter och Spielmaterial. Den sistnämnda ligger i Tyskland, och 
de andra två ligger i USA. Alla tre skickar internationellt, så självklart hindrade inte de-
ras geografiska position mig, men, som alltid är det dyrare att beställa från USA, då detta 
innebär ett 25% momstillägg vid svensk tull. Så min största förhoppning var att kunna 
använda Spielmaterial i Tyskland. Deras hemsida var otroligt lovande, med en mängd 
valmöjligheter och löften om att de kunde trycka vad än kunden önskade. Men, efter en 
mailkontakt, visade det sig att de inte trycker produkter i mindre upplagor än 25 stycken. 
Därför, strök jag av det från min lista. Åtminstone på den delen som innefattar tryck-
produkterna. 
   The Game Crafter å sin sida, utlyser redan tidigt på sin hemsida, att om man trycker spel 
med dem, förväntar dem sig försäljning och vinstintag. Dessutom vill de ha minst si och så 
stor del av vinsten. Det finns ingen möjlighet att endast trycka några kopior, som bara ska 
användas i mina studier. 
   Med rädsla för att Superior Pod skulle ställa liknande krav som tidigare nämnda sidor, 
mailade jag dem med mina frågor. Om de hade något minimiantal, hur de paketerade 
spelen, om det verkligen var så fritt att jag fick designa vad jag ville och de tryckte det åt 
mig utan förbehåll. Samtidigt, med tanke på hur låga priser sidan har, var jag orolig att det 
kanske var en bedragarsida. Det svaret jag fick, ökade snabbt min tillit, och jag har idag 
ställt in mig på att beställa från Superior Pod. De trycker både spelplaner, lådor, kortlekar 
och instruktionsböcker. 
   Som tidigare beskrivits under Bakgrund, har jag höga förhoppningar om att nå en hög 
konstnärlig höjd i mitt projekt. Huvudsakligen genom att spelet skapas i utbildningssyfte, 
där miljöfrågan självklart väger tyngst. Men utifrån nya idéer och tankar, kommer spelet 
mest troligt även innehålla lite geografi och ekonomiskt ansvar, vilket också är delar som 
höjer nivån på spelet. Dessutom hoppas jag, om än jag är medveten om att det kommer bli 
svårt, att få in delarna som stärker självkänslan och koncentrationsförmågan. Mer om hur 
dessa delar, finner ni under rubriken Bakgrund, Utvecklande spelutmaningar. 
   Som avlutning på denna processdel, ska jag beskriva delar av vad min praktik gav mig. 
Jag gjorde praktik vecka 3-4 under våren 2013, på Dixie Pr i Skellefteå. Större delen av 
praktiken har jag arbetat med deras Evenemang-block, så jag har fått en betydligt dju-
pare förståelse för hur man anordnar och arrangerar evenemang för grupper. Detta leder 
självklart till att jag också fått en större kunskap av vad människor tycker är roligt, vad 
man kan göra tillsammans och hur man lägger upp det för att få ett så lyckat resultat 
som möjligt. Andra delen av det jag arbetet med, är en väldigt strategisk inriktning mot 
PR. Här har jag arbetat med hur man utformar texter, hur man vänder på företag för att 
kunderna ska se dem så som företaget själv önskar, men även hur man undersöker och gör 
analyser. Större delen av detta arbete var delar som jag själv fått lära mig under mina snart 
sex år i utbildning, men det är alltid bra med repetition och skarpa fall.  
   Efter två otroliga veckor på Dixie Pr, har jag fått erbjudandet om att återvända senare 
under våren, och då göra ytterligare några veckors praktik. 
 
Resultat 
Under min fördjupning har jag lärt mig mycket mer än jag trodde var möjligt. Jag har haft 
tur och fått in alla delar som jag ville få in, och de har fallit ut som jag hoppats. För att få 
en mer detaljerad beskrivning av mina lärdomar, rekommenderar jag att läsa Bakgrunden 
i denna rapport. Här nedan kommer endast en kort resumé; 
- Jag har lärt mig varifrån sällskapsspelet kommer, och hur mycket av sällskapsspelen idag 
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som faktiskt är flera 1000 år gamla. 
- Den djupare innebörden av sällskapsspel, som förr i tiden var knutet till öde, gudar och 
livet efter detta. 
- Jag har undersökt och studerat nutida spel, och lärt mig mycket om vad det är som gör 
de så populära (mängden interaktivitet, samt balansen mellan svårighetsgrad/tidåtgång).  
- Barn/Ungdomars önskemål och tankar om spel och miljö. 
- Jag har gått genom de främsta företagen inom spelproducering, och kommit fram till 
vilka möjligheter jag har när jag ska skapa mitt eget. 
- Slutligen har jag tittat över barn/ungdomars sätt att utveckla sin självkänsla och kon-
centrationsförmåga, och kommer försöka använda mig av den kunskapen när jag skapar 
spelets utmaningar. 
 
Perception  
Då jag ännu inte börjat designa spelet, har jag inte heller ställts inför valen av färg, form 
och övrigt utseende. Jag har, avsiktligt, valt att inte börja designa i förtid. Inte har jag heller 
brainstormat eller börjat idégenerera, förrän min fördjupning nu är över. Anledningen till 
detta är simpel; om jag får en idé, finns det en stor risk att jag låser fast mig vid den, och 
missar alternativen till en bättre produkt. Därav kommer min “Perception” ha en större 
vikt vid examensarbetet. 
 
Slutreflektion 
Då min process genom denna fördjupning baserats på ett kunskapssökande, är det få delar 
som går att bedöma om de kunde gjorts annorlunda. Kunskapen har uppnåtts, men såhär 
i efterhand finns det delar som jag önskar att jag tänkt på innan. 
   Till exempel i min egen studie av spel. Jag fick frågan av Theres Nilsson i efterhand, om 
hur jag testat spelen. Om jag använt mig av min målgrupp och frågat dem vad de ansåg 
om spelen. Hade jag tänkt genom det ordentligt och funderat, hade detta förslag varit det 
bästa. Genom att låta min målgrupp testa olika spel, hade jag fått en ännu bättre och mer 
realistisk bild av vad de tyckte om spelen. Jag hade inte behövt fundera över vilka spel jag 
tyckte om när jag var i min målgrupps ålder, utan hade fått svaret direkt. 
   Jag har även funderat över om jag kunde gjort mina intervjuer på något annat sätt. Om 
jag skulle presenterat idén från början, ställt frågorna på ett annat sätt, gjort enkäter av 
båda frågorna, eller ställt alla muntligt? Genom enkätfrågor, försvinner risken för grupp-
tryck och att man inte vågar svara framför sina klasskamrater. Men genom att ställa 
frågorna muntligt får man inte heller veta hur stor del av klassen som tänker/vet samma 
sak, samt att det lätt försvinner många åsikter då alla inte tar för sig och svarar. 
   Om jag hade presenterat hela min spelidé från början, hade detta kunnat leda till en 
blockering av barnens fantasi och kreativitet, men kanske hade det hellre kunnat leda till 
bättre svar som var mer inriktade mot sitt syfte?  
   Intervju-processen går att analysera och studera från alla perspektiv, men jag tror inte att 
det går att få fram ett 100% korrekt sätt. Jag skrev i min inledning;  

“Mitt mål, under fördjupningen, är att få en så bred och stabil grund som möjligt, 
inför mitt skapande av spelet. Besöka min målgrupp och intervjua den, samt besö-
ka Dixie Pr för att förstå hur man professionellt jobbar med att nå målgrupper. Då 
dessa två delmål är avklarade, hoppas jag känna mig säker på vad jag ska göra, och 
hur jag ska göra det.“  

Jag känner att jag har uppfyllt mitt mål. Det är svårt att bedöma huruvida det blev som jag 
tänkt mig eller inte, då jag i början av fördjupningen inte hade några direkta planer för hur 
jag skulle nå målet. Idag har jag en solid grund att stå på, och det känns tryggt inför början 
av mitt skapande. 
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Bifogad fil 2 
Se hela bilagan på; http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/laroplaner-1.147973
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BI

 BIOLOGI

• Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

• Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika 
 beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Berättelser om natur och naturvetenskap
• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

• Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå 
och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt
• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 
uttrycksformer.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en 

 hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och 
 rening av vatten och luft.

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska 
samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk  
och fiske.

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt 
förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi 
nyttjar den.

Kropp och hälsa
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala 

 relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de 
kan förebyggas och behandlas.

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och 
 samverkan.

• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, 
 jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
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BIOLOGI

Biologin och världsbilden
• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse 

för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

• Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och 
konst och äldre tiders naturvetenskap.

• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt
• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga 
rapporter.

• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i 
faktatexter och tidningsartiklar.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument 

och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra 
ekosystemtjänster.

• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner 
om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. 
Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala 
ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relatio

ner och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur 
de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. 
Antibiotika och resistenta bakterier.

• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och 
 samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
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• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar  
av världen,

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor 
och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

• värdera lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring 
etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla  
följande centrala innehåll

I årskurs 1–3

Att leva tillsammans
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel 

 skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för 
konsekvenser.

• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 
 kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

• Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

• Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Att leva i närområdet
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, 

vatten och klimat.

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan 
berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. 

• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

• Yrken och verksamheter i närområdet.

Att leva i världen
• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge 

på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

• Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

• Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
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• Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

• Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se 
på dem i vår egen tid.

• Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och  judendom. 
Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste 
 psalmerna.

• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 
rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

• Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

• Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några 
vanliga varor och tjänster kan kosta.

• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och 

mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

• Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel 
närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, 
till exempel plats, läge och gräns.

• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Livsmiljöer 
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande 

och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven
ser detta får för människor och natur.

• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur och kulturlandskapen. Processen 
bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. 
Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess 
fördelning och kretslopp. 

• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till 
fördelningen och konsekvenser av denna. 
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Om författaren

Många anser att Edward de Bono är världens främsta auktoritet inom 
att lära sig att använda sitt tänkande på rätt sätt. I mer än 30 år har 
han varit ledande när det gäller att ”tänka om att tänka”. Han har 
skrivit mer än 60 böcker som har översatts till 27 språk, bland annat 
kinesiska, hebreiska, arabiska, indonesiska, koreanska och slovenska. 
Hans kurser i tänkande används på många olika ställen – alltifrån 
avlägsna sydafrikanska byar till framstående skolor såsom Norfolk 
Academy i Virginia, USA – och når ut till miljontals elever.

Edward de Bonos kunskaper i att tänka efterfrågas av många 
av världens största företag och även av många regeringar. Han har 
grundat International Creative Forum, vars medlemmar består av 
de  ledande företagen inom sina områden (IBM, Du Pont, Nestlé, 
 British Airways etc.). Han har också startat en organisation i New 
York, International Creative Office, som samarbetar med FN och 
andra internationella organ. Under åren har han blivit ombedd att 
hålla föredrag i inte mindre än 51 olika länder.
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Dr. de Bono har varit Rhodesstipendiat i Oxford och har tjänst
gjort vid universiteten i Oxford, Cambridge, London och Harvard. 
Han är utbildad inom medicin och psykologi, och är upphovsman till 
begreppet ”lateralt tänkande”, vilket numera ingår i Oxford English 
Dictionary. Han har också skapat det klassiska ”Lspelet” som anses 
vara ett av de enklaste spel som någonsin uppfunnits. Det kom till 
som svar på en utmaning från den bortgångne professor Littlewood 
i Cambridge, en av Englands största matematiker.
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Förord 

Metoden med de sex tänkande hattarna kanske är den viktigaste 
 förändringen när det gäller människans sätt att tänka på över två
tusen år.

Detta låter nog något överdrivet, men mycket pekar åt det hållet. 
När den här boken publicerades första gången, för tjugofyra år sedan, 
hade en sådan ståndpunkt varit otänkbar. Men det har efterhand 
tillkommit fler och fler argument som stärker den.

Inom företaget ABB kunde det ta trettio dagar att diskutera multi
nationella projekt i ett arbetslag. Med hattmetodens parallella tän
kande tar sådana diskussioner nu bara två dagar. Enligt en forskare 
på ett av IBM:s laboratorier hade man där, med hattmetodens hjälp, 
kunnat reducera sin mötestid till en fjärdedel av den ursprungliga. 
Statoil i Norge hade problem med en oljerigg, och detta kostade 
dem en miljon kronor om dagen. En av våra auktoriserade handle
dare introducerade hattmetoden, och på tolv minuter var problemet 
löst och den stora extra dagskostnaden reducerad till noll. I det ena 
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sex tänkande hattar

av två likartade rättsfall tog juryns beslut mer än tre timmar, i det 
andra tog det en kvart, detta sedan en jurymedlem introducerat hatt
metoden. Vid ett enkelt experiment med trehundra statstjänstemän 
medförde hattmetoden att deras produktiva tänkande ökade med 
493 procent.

Ovanstående är exempel på stora förändringar, men oftast är vi 
nöjda med att produktiviteten ökar med fem till tio procent. Här 
handlar det om cirka 500 procent. Något håller på att hända!

Spridd i hela världen

Hattmetoden används numera världen över. När jag började skissa på 
idén hade jag ingen aning om hur snabbt den skulle spridas. Metoden 
är enkel, tydlig och effektiv, vilket förklarar dess utbredda använd
ning.

En gång under förra året fick jag två brev samma dag. Det ena kom 
från forskningschefen vid det tyska företaget Siemens (störst i Europa 
med sina närmare fyrahundratusen anställda och med en omsättning 
på över sexhundra miljarder kronor). Där finns numera trettiosju 
interna handledare i min metod, och varje avdelning har en särskild 
”utvecklingsenhet” som arbetar enligt min modell. I brevet berättade 
forskningschefen hur han med framgång hade använt hattmetoden 
vid en forskarträff. 

Brev nummer två var från Simon Batchelor, som varit utsänd till 
Kambodja för att hjälpa till med brunnsborrning hos khmererna. 
Det var svårt att få med byborna i projektet, men han hade med sig 
min bok Lär ditt barn tänka och kunde med hjälp av den lära byborna 
hattmetoden. De blev så entusiastiska att de till slut ansåg det vara 
viktigare att lära sig tänka än att lära sig borra efter vatten.
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Några dagar senare var jag i Wellington på Nya Zeeland, och fick 
av rektorn på Wellesley School (en av de ledande skolorna där) veta 
att femåringar fick lära sig min metod. (Senare har jag fått höra att 
man på Clayfield College i Brisbane även lärde ut den till fyraåringar.) 
Ännu en vecka senare talade jag vid ett större möte inom Microsoft
koncernen, och invigde de närvarande i hattmetodens parallella tän
kande, en metod som också används av NASA, IBM, DuPont, NTT, 
Shell, BP, Statoil, Marzotto, Federal Express och många andra stora 
företag. Detta visar hur anpassningsbar min metod är – den fungerar 
på såväl förskolebarn som företagschefer.

Metoden med de sex tänkande hattarna

Människans yppersta resurs är att kunna tänka. Ändå är vi aldrig 
nöjda med denna vår viktigaste förmåga. Hur bra vi än blir vill vi all
tid bli bättre. De enda som vanligtvis är nöjda med sin tankeförmåga 
brukar vara de som använder den för att bevisa att de har rätt. Bara 
om vi har en så begränsad syn på tankens kraft kan vi vara nöjda, 
annars inte.

Det svåraste med att tänka är att man så lätt blir förvirrad. Vi för
söker göra för många saker samtidigt. Känslor, information, logik, 
förhoppningar och kreativitet – allt tränger sig på. Det är som att 
jonglera med för många bollar samtidigt.

I den här boken lägger jag fram ett mycket enkelt koncept, som gör 
att den som tänker enbart kan syssla med en sak i taget. Han eller hon 
får lära sig att skilja känslor från logik, kreativitet från information 
och så vidare. Det handlar om de sex tänkande hattarna. När man 
tar på sig en hatt bestämmer man sig för att tänka på ett visst sätt. I 
boken beskriver jag varje tänkesätts karaktär och innebörd.
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Med hjälp av de sex tänkande hattarna kan vi forma vårt tän
kande – på samma sätt som när en dirigent leder en orkester. Vi kan 
frammana det vi vill ha. På liknande sätt är det viktigt att vid varje 
hattsession kunna få människor att växla tankespår och få dem att se 
annorlunda på det problem som är aktuellt.

Det som gör idén med de sex tänkande hattarna så bra är just att 
den är så användarvänlig!

Viktigt att veta om den svarta hatten

Det har visat sig att några har misstolkat den svarta hatten och har 
betraktat den som ”dålig”. Tvärtom är den svarta hatten den mest 
värdefulla av alla hattarna och faktiskt också den mest använda. När 
man har på sig den svarta hatten betyder det att man ska vara varsam 
och försiktig. Den svarta hatten förutser faror, svårigheter och pro
blem som kan dyka upp. Med hjälp av den svarta hatten kan man 
undvika faror för egen del, men också för de övriga som är inblan
dade. Det är den som för stunden bär den svarta hatten som pekar 
på eventuella faror.

Västerländskt tänkande har oftast varit mycket likt svarta hatten
tänkandet, och har haft fokus på kritiskt tänkande och försiktighet. 
Då förhindras misstag, överdrifter och andra dumheter.

Den nya upplagan

I dag finns en bred erfarenhet av att använda metoden med de sex 
tänkande hattarna. Så var det inte alls när jag skrev boken. Nu, när 
det inte längre gäller att pröva något nytt och konstigt, kan jag tryggt 
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föra metoden vidare. Nu handlar det om att uppdatera ett använd
bart sätt att tänka, som har använts i tjugofyra år av människor i olika 
åldrar, från olika kulturer och med olika kunskaper.

Det finns de som ställer sig tveksamma till mina hattar och deras 
färger, eftersom de inte anses vara tillräckligt seriösa eller komplice
rade. Men i praktiken är inte enkelheten något problem. Man märker 
att man behöver hattarna och deras färger för att bättre kunna minnas 
de olika tänkesätten. De olika färgerna gör att det blir lättare att lägga 
allt på minnet. 

Denna omarbetade och uppdaterade upplaga grundar sig på min 
erfarenhet av att använda och arbeta med metoden med de sex tän
kande hattarna. Genom åren har det blivit tydligt att min metod är 
både verkningsfull och lätt att använda. Dess verkan är mycket större 
än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Den är ett alternativ till 
att föra diskussioner, vilket ju inte är lika konstruktivt eller kreativt. 
Med de sex hattarnas metod ligger fokus på ”hur det skulle kunna 
vara” snarare än på ”hur det är”, och på hur vi tillsammans skapar en 
väg framåt i stället för att tävla om vem som har rätt och vem som 
har fel.
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Kooperativ design och
användarcentrerade metoder
Fredrik Winberg, fredrikw@csc.kth.se

Dagens föreläsning

• Vad är en metod
• Vad är kooperativ design och

användarcentrering
• Utvecklingsmodeller

Metod

• Vad är en metod?
• Vad är inte en metod?
• Varför är skillnaden viktig?
• Behöver vi vara så noggranna?
• Finns det tillfällen då vi bör frångå

detta?

Vad är en metod?

A method implies a systematic,
repeatable way to design
(Olson & Moran, 1995)

Vad är en metod? (forts.)

• Systematisk
På förhand bestämt arbetsgång
Klart definierat resultat

• Upprepningsbar
Ska gå att upprepa …
… med samma förväntade resultat?

Vad är användarcentrering?

• Ursprunglig definition
Utgå från användarens förutsättningar och krav

• Lite mer specifikt
Att på ett lämpligt sätt kombinera kunskaper
inom MDI med konkret arbete med användare

Bifogad fil 5
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Användarmedverkan

• Representativa användare deltar i
någon form under
utvecklingsprocessen

• Hela utvecklingsprocessen

Kooperativ design

• Tillsammans med användare utföra
design

• Inte nöja sig med bara kravformning
eller utvärdering …

• … även om dessa givetvis också
ingår

Kooperativ design (forts.)

• Hela cykeln ingår
Kravformning - Design - Utvärdering

• Gemensamt arbete
• Användare ses som aktiva design-

partners istället för informanter
• Ömsesidigt utbyte

Representativa användare

• Representanter för målgruppen
• Förväntas spegla målgruppens

sammansättning, önskningar,
förutsättningar, krav etc.

Men:
• Individuella skillnader
• Målgruppens omfång

Målgrupp

• En begränsad population
• Har en eller flera saker gemensamma

Egenskaper, situation, problem

• Verktyg för att närma sig, reflektera
och analysera mottagarna av er
produkt

Varför användarmedverkan?

• Demokrati
• Effektivitet, expertis och kvalitet
• Acceptans

Vad är vi intresserade av?
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Frågor

• Vad är användaren expert på?
• Hur hanterar man en bred målgrupp?
• När ska eller kan man involvera

användare?

Utvecklingsprocesser

• Vattenfallsmodell
• Iterativ design

ISO13407 Human-Centered
Design Process
• Aktiv deltagande av användare
• Lämplig fördelning av funktioner

mellan användare och teknologi
• Iterativ design
• Mångvetenskaplig design

Specify context of use

Produce design solutions

Evaluate design Specify requirement

Systemutvecklingsmodeller

• ISO 13407
Specificering av kontext, kravspecifikation,
design, utvärdering

• Muller, Haslwanter & Dayton
Problemidentifiering, kravspecifikation, analys,
övergripande design, detaljerad interaktions-
design, utvärdering, slutanvändaranpassning,
omdesign

Systemutvecklingsmodeller

• Situationsberoende
• Individuell anpassning
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Användarmedverkan igen

• Kan ske i alla faser av processen
• Inte självklart hur
• Ställningstagande i varje enskilt fall

Triangulering

• Flera sätt att besvara samma fråga
• Undersöker med hjälp av flera olika

metoder
• Ökar tillförlitligheten i resultatet

Frågor

• Är användarmedverkan alltid
önskvärt?

• Är användarmedverkan alltid bättre
än till exempel observation?

Problem

Ni ska utveckla en ny barnvagn för
användning i stadsmiljöer. Diskutera
följande:

Målgruppen. Vem är de? Vad är utmärkande?
Hur skulle en iterativ utvecklingsprocess kunna
se ut?
Vilka problem skulle kunna uppstå?
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Frågor om sällskapsspel 
 
 

Varför spelar du sällskapsspel? 
 
 
 

 

 

Vad är viktigast i ett sällskapsspel? 
 
 
 

 

 

Hur lång tid vill du spela ett sällskapsspel? 
 
 
 

 

 

Nämn ett sällskapsspel som du tycker om att spela 
 
 
 

 

 

Varför tycker du om just det spelet? 
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Bifogad fil 7

Spelregler
Spelsammanfattning 
Miljöresan är spelet där vi alla får arbeta 
tillsammans, mot en bättre miljö. Vi tar oss 
an utmaningarna, och ökar vår kunskap, på 
resan genom världen! 
   Spelets deltagare börjar sin resa på 
Påsköarna, en historisk plats för vad som 
väntar världen när vi utnyttjar jordens 
resurser utan tanke och omsorg. På grund 
av sjukdomar, brist på mat och utvandring, 
bodde det inte fler än 175 personer på öarna 
under slutet av 1800-talet. 
   Spelets mål är att samla kunskap, genom 
spelets utmaningar (orange/gula/gröna), och 
bege sig upp till norra Sibirien. Där väntar 
den farliga metangasen under ett tjockt 
istäcke. Hinner du rädda miljön innan isen 
smälter och metangasen släpps ut?  
 
Spelets mål 
Klara minst tre utmaningar av varje färg, 
innan ni beger er till spelets mål. Här ska ni 
skänka bort 5000 kronor, för att vinna spelet. 
 
Utrustning 
1 spelplan 
6 spelpjäser 
54 chanskort 
54 spelkort/färg, i orange/gult/grönt 
56 sedlar/valör, i 1000, 2000 och 5000 kr. 
100 runda träbrickor 
1 timglas á 30 sekunder 
1 tärning 
 
Så här spelar du 
Sortera spelkort/chanskort i respektive färg, 
och placera högarna bredvid spelplanen. 
Välj en spelpjäs och slå sedan tärningen, 
om vem som ska börja. Spelaren med högst 
siffra börjar. Dela också ut 3000 kronor till 
varje spelande deltagare.  
   Ta dig fram på spelplanen och klara minst 
tre utmaningar av varje färg, innan du når 
målet. Landar du på en röd prick, får du 
plocka ett chanskort. Båtresor, de prickade 
linjerna, kostar 2000 kronor, medan flygresor, 
de streckade linjerna, kostar 5000 kronor.  

Spelutmaningar 
Alla utmaningar görs på tid, med hjälp av 
timglaset. Spelare får inte välja att stanna på 
utmaningarna, utan måste gå alla steg. Du 
får inte stanna kvar på samma utmaning två 
omgångar efter varann, och du får inte heller 
byta färdriktning under samma slag. 
   För varje utmaning du klarar, får du 1000 
kronor, samt en träbricka i motsvarande färg. 
När du slutligen klarat, dina nio utmaningar, 
måste du gå med jämnt antal steg i mål.  
Då ska du även ha minst 5000 kronor i till-
gångar, som du ska skänka till WWF,  
Världsnaturfonden.  
    
Spelkort 
Den vänstra motspelaren drar alltid korten.    
De orange spelkorten handlar om menings-
byggnad. Dra ett kort och memorera svaret 
längst ner. Täck sedan över svaret med 
fingret, innan kortet vänds mot spelaren. 
Spelaren ska skapa en mening av alla ord.  
   De gula korten går ut på att nämna minst 
15 ord, med anknytning till spelkortets ord, 
innan timglaset runnit ut. Motspelarna avgör 
om orden anses korrekta eller inte. 
   Alla gröna kort har fyra ledtrådar. Dra ett 
kort och läs ledtrådarna högt, en och en. 
Om spelaren klarar uppgiften på första eller 
andra ledtråden, får spelaren 2000 kronor. 
Behövs tre eller fyra ledtrådar, får spelaren 
endast 1000 kronor. 
 
Alternativa spelsätt 
Färre utmaningar, av varje färg, ger en kort-
are speltid. Tänk på att det fortfarande krävs 
5000 kronor vid målgång.  
 
Målet är nått 
Följande text läses för vinnaren; 
“Grattis! Du nådde målet och skänkte dess-
utom pengar till WWF. Tack vare alla små 
saker du gjort på vägen till målet, som att 
välja båt istället för flyg, eller att du sorterade 
soporna rätt, smälte inte isen ovanför metan-
gasen. Bra jobbat!” 


