
 
 

 

 

Kandidatarbete i medieteknik, 30 hp 

Vårtermin 2015 

 

 

 

Trollscouts 

Det visuella samarbetet 

 

 

Simon Billemyr Moström 

Philip Månsson 

 

 

Handledare: Pirjo Elovaara & Linus De Petris 

Examinator: Peter Ekdahl 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och estetik 



Sida 2 av 32 
 

Abstrakt 

Detta arbete handlar om att undersöka hur vi kan använda oss av det visuella i ett spel för att 

motivera till samarbete och locka till gemenskap. Vårt intresse låg i att undersöka kring 

tanken med att inte tänka sig ett spel som enbart en passiv flykt från verkligheten, utan som 

ett verktyg som kan användas till att motivera till samarbete. Det spel som vi valt att utveckla 

var bestämt att vara anpassat för barn runt 10-års ålder. Vi valde att använda oss av en metod 

som heter Layered Elaboration för att lära känna vår målgrupp tydligare, samt få idéer och 

inspiration till hur vi kan anpassa ett spel för denna målgrupp. Efter att vi haft en workshop 

tillsammans med barnen på en skola, där vi lät barnen rita vad de kom att tänka på kring olika 

teman de fått, utvecklade vi en spelbar prototyp som vi sedan lät barnen på samma skola testa 

för att få en utvärdering. Efter genomfört speltest fick vi reda på att grafiken i vårt spel måste 

vara tydlig nog för att man ska veta vad målet är, men samtidigt ändå ha en viss otydlighet, 

inom en viss gräns, för att tvinga spelare till att samarbeta med varandra för att de ska förstå 

hur de ska gå tillväga för att nå målet. 

 

Nyckelord: Layered Elaboration, spel, barn, co-design, samarbete, gemenskap. 

 

Abstract 

This work is about how we can make use of the visuals in a game to motivate cooperation and 

attract community. Our interest was to explore around the idea of not imagining a game only 

as a passive escape from reality, but as a tool that can be used to motivate cooperation. The 

game that we have chosen to develop was determined to be suitable for children around the 

age of 10. We chose to use a method called Layered Elaboration as a way to learn about our 

target audience more clearly, and also as a tool to get ideas and inspiration on how we can 

adapt a game for this target group. After we had a workshop with the children at a school, 

where we let the children draw what they came to think of about different themes they 

received, we developed a playable prototype we then let the children in the same school test to 

get an evaluation. After the gaming test was over we found out that the graphics in our game 

must be clear enough that you should know what the goal is, yet still have a certain ambiguity, 

within certain limits, to force players to cooperate with each other in order to understand how 

to proceed in order to reach the goal. 

 

Keywords: Layered Elaboration, game, children, co-design, cooperation, community. 
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1. Bakgrund  
I denna del tar vi upp hur vi kom fram till frågeställningen och syftet med vårt arbete samt 

vad för tidigare forskning som vi har använt oss av i detta arbete. 

1.1 Bakgrund  
I en tidigare kurs hade vi båda skapat en spelprototyp som handlade om två karaktärer som 

två spelare skulle styra. Tillsammans skulle dessa två spelare övervinna hinder och klara av 

pussel tillsammans, som till exempel att plocka upp ekollon och lägga på knappar för att 

öppna dörrar. De personer som testade samt såg denna spelprototyp uppskattade det och vi 

hade sedan dess velat utveckla denna idé till något större. Vi hade aldrig fått möjligheten 

förrän i kandidatarbetet då vi verkligen beslöt oss för att ta tag i denna spelprototyp och 

utveckla den. Eftersom själva kärnan i detta spel var samarbete valde vi att göra en 

undersökning om det för att få en bättre förståelse om hur vi skulle kunna skapa ett spel där vi 

ska få spelare att vilja samarbeta med varandra. Vår tanke har även alltid varit att spelet skulle 

vara en familjeupplevelse där både föräldrar och barn kan spela tillsammans. Men vi visste 

inte riktigt hur barn som är runt 10-års ålder, som var vår tilltänkta målgrupp, tänkte kring 

samarbete i spel och om hur de ska veta vad som ska göras för att inte bli förvirrade. Hur 

skulle vi kunna utveckla ett spel för en viss målgrupp utan att förstå hur denna målgrupp 

tänker och känner kring detta? 

 

1.2 Frågeställning 

Vi är intresserade av att undersöka kring tanken med att inte tänka sig ett spel som enbart en 

passiv flykt från verkligheten, utan som ett verktyg som kan användas för att motivera till 

samarbete. Hur ska vi kunna få det visuella i ett spel att kunna motivera spelarna till 

samarbete och locka till gemenskap? 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att skapa ett spel som driver till samarbete mellan barn och ger en känsla av 

gemenskap med hjälp av grafik. Vår tanke är att undersöka hur spelet ska vara utformat 

genom att samarbeta med barn i vår tilltänkta målgrupp; barn runt 10-års ålder. Utifrån deras 

tankar och idéer kring samarbete ska en spelprototyp utvecklas som barnen ska få testa för att 

vi ska få en utvärdering. Vi vill låta vår tilltänkta målgrupp testa en spelprototyp baserat på 

deras tankar och idéer för att se om vi lärt oss något av dem och se om de kan tolka och förstå 
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det visuella i vår tilltänkta spelprototyp. Vi vill se om det visuella i ett spel kan användas för 

att spelare ska veta vad som ska göras och om det visuella kan ge en känsla av gemenskap och 

motivera samarbete. Varför detta är viktigt att veta är för att om man inte tänker på 

användaren som ett spel är gjort för finns risken att spelet kan bli för svårt och inte möjligt att 

klara av. Allting kan bli förvirrande. 

 

 

1.4 Tidigare och aktuell forskning 

1.4.1 Spel mer än ett nöje? 
I detta kapitel tar vi upp texten “Reality is broken” (2011) av Jane McGonigal. Här berättar vi 

om hennes synpunkter på spel som mer än ett passivt nöje utan även något man kan lära sig 

av och applicera på verkligheten. 

 

Jane McGonigal (2011) är en världskänd speldesigner av ”Alternate reality games” vilka är 

spel designade att lösa problem ute i det verkliga livet. Man kan dra lärdomar från spel och 

det man lärt sig kan man ta med ut i verkliga livet. Ett exempel på detta är att när vi spelat 

spel där det krävs att vi kommunicerar med andra på engelska har vi övat upp vår förmåga i 

att skriva och tala engelska.  

 

Hon säger att spel hjälper till att skapa stora samhällen där många personer som kanske aldrig 

hade gjort något gemensamt tidigare nu kan göra det. Exempel på detta är onlinespelet World 

of Warcraft där dess spelarbas tillsammans har skapat Wowwiki där man kan finna 

information om spelet (www.wowwiki.wikia.com). Det Jane McGonigal (2011) vidare säger 

är att spel engagerar och erbjuder sådant som personer känner att verkliga världen saknar. 

Spänning, uppfyllelse och lagsuccé är något som spelare känner att spel erbjuder mer än det 

verkliga livet. Verkligheten motiverar oss inte effektivt, verkligheten är inte designat för att 

maximera vår potential. Verkligheten var inte skapad för att i grunden göra oss glada. 

Verkligheten, jämfört med spel, är trasig enligt Jane McGonigal (2011). Jane McGonigal 

skriver att det är många som spelar spel, i alla möjliga åldrar över hela jorden, vilket är ett 

tecken på något viktigt och som vi borde inse. Sanningen är att dagens spel uppfyller genuina 

mänskliga behov som verkliga världen inte klarar av att tillfredsställa. Spel belönar oss på sätt 

som verkligheten inte gör. De lär och inspirerar och engagerar oss på sätt som verkligheten 

inte gör. De får oss att gå samman på sätt som verkligheten inte gör. Spel borde inte bara ses 
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som en passiv flykt från verkligheten utan mer som en meningsfull och aktiv flykt från en 

icke tillfredställande verklighet.  

(McGonigal (2011) p. 2-4,6) 

Jane McGonigal (2011) berättar i texten om Chore Wars som är något som kallas för 

Alternative Reality Game, förkortat ARG. Det är ett spel, skriver hon, där du spelar i ditt 

verkliga liv och inte i en virtuell värld. Chore Wars är som en förenklad version av 

onlinespelet World of Warcraft med en viktig skillnad; uppdrag du får görs i verkligheten och 

istället för att spela med främlingar spelar du tillsammans med rumskamrater eller 

familjemedlemmar. Detta spel är ett sätt att förvandla dagliga, repetitiva och tråkiga sysslor 

som att diska till mer meningsfulla och roliga sysslor. Sysslor som att städa rummet och 

tömma diskmaskinen blir till spännande uppdrag och äventyr. När du klarat av ett uppdrag 

loggar du in i spelet på Internet för att skriva om ditt avklarade uppdrag. Varje uppdrag du 

klarar ger dig virtuella poäng, virtuella pengar och liknande belöningar som du kan använda 

till att uppgradera en avatar du skapat för detta spel som ska representera dig själv. Jane 

McGonigal skriver om människor som har spelat detta spel och upptäckt hur roligt 

hushållsarbete blivit när de förvandlat det till ett roligt spel. Något de förut hatat att göra blir 

via Chore Wars istället något roligt. (McGonigal (2011) p. 122). 

Det Jane McGonigal säger är väldigt intressant och inspirerande. Hon skriver att spel kan bli 

en gemensam grund för personer som kanske aldrig mötts tidigare att göra något gemensamt. 

Spel kan användas som en mötesplats där människor kan samarbeta eller spela mot varandra 

beroende på vilket spel det är. Hon ser hur spel kan vara verktyg som kan användas för att 

hjälpa människor och att spel inte bara behöver vara ett nöje. Det är intressant eftersom vi vill 

själva skapa ett spel där barn ska få lära sig att samarbeta med varandra och inte bara via detta 

spel bli roade och underhållna. Vi är inte ute efter att få ut spelet i verkligheten som Chore 

Wars, utan det vi är ute efter är hur vi kan få ut kunskap via spel till verkligheten. Exempel på 

detta är det vi nämnde tidigare i texten om att när vi spelat spel där det krävs att vi 

kommunicerar med andra på engelska har vi övat upp vår förmåga i att skriva och tala 

engelska. 

 

1.4.2 Misstolkning av bilder 
I detta kapitel presenterar vi texten “Bildspråk ur olika synvinklar” (2005) och vad som kan 
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hända när misstolkning av det visuella sker. Finns det ett rätt sätt att tolka bilder och är det 

dåligt om bilder misstolkas? 

I sin artikel “Bildspråk ur olika synvinklar: en problematisering av bilder i 

alfabetiseringsundervisning” (2005) av Qarin Franker tar hon upp de svårigheter lärare på 

alfabetiseringsundervisningar för vuxna med bristande basfärdigheter i läsning och skrivning 

har att lära ut till de som har ett annat modersmål än svenska. Dessutom har de deltagande 

vuxna ofta inte någon tidigare erfarenhet av formell skolutbildning. I början kan lärarna och 

de som deltar oftast varken kommunicera muntligt eller använda sig av skriftliga 

översättningar via lexikon. Qarin Franker nämner att i detta arbete kan bilder ofta bli ett 

hjälpmedel. Hon ställer dock frågan om vad vi egentligen vet om hur detta bildmaterial 

uppfattas. Det som vissa ser kanske är något helt annat än vad människor som är uppvuxna i 

andra kulturer ser. Qarin Franker undrar vad man egentligen behöver kunna för att avläsa en 

bild på ”rätt” sätt. 

”På grund av bilders mångtydighet och öppenhet för vitt skilda tolkningar kan man säga att det 

finns många riktiga tolkningar men att de kanske inte är avsedda eller förväntade. Vi kan uttrycka 

det som att vi förmodligen ser samma bild men tolkar den olika beroende på vår egen sociala och 

kulturella bakgrund. Det kan handla om överenskomna konventioner för bildtolkning som skiljer 

sig åt mellan länder, arbetsplatser, skolor, utbildningsnivåer, kön eller individer. På grund av 

detta kan man säga att användning av bilder både kan försvåra och underlätta kommunikation 

mellan människor.” 

– (Franker (2005) p. 7) 

Qarin Franker (2005) berättar om en undersökning som gjorts med vuxna människor från 

olika kulturer som skulle studera en bildserie (Se bild 1) föreställande en pojke som får en 

ballong av en försäljare. I bildserien tappar pojken dock ballongen och den flyger iväg. 

Pojken blir ledsen. De flesta kanske anser att det är lätt att 

förstå vad denna bildserie handlar om. Undersökningen med 

försökspersonerna visade att detta inte var fallet. De 

misstolkade verkligen bildserien och vissa trodde att 

ballongerna antingen var tallrikar eller tennisrackets. Solen 

var en måne för vissa och pojken en flicka för andra och de 

flesta verkade inte förstå att bilderna hör ihop i en bildserie. 

(Franker (2005) p. 8) Bild 1, Bildserie Franker (2005). 
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Texten är intressant eftersom den tar upp hur människors olika tolkningar kan tas för givet. 

Något du tolkar som en sak kan tolkas helt annorlunda av en annan. Det Qarin Franker (2005) 

säger om bildtolkning har väckt vår uppmärksamhet kring hur människor tolkar bildspråk. Det 

visar på hur viktigt det är att vi tänker på det vi producerar, för vi vill helst att saker vi gör ska 

tolkas som vi har tänkt att det skall göras. Därför känns det viktigt för oss att få en större 

inblick och förståelse för vår tilltänkta målgrupp för att lära oss om hur de tolkar saker och 

ting. Eventuellt kommer de inte att se bilder som vi ser dem och vi kan inte bara göra ett spel 

för någon annan utan att på något sätt förstå hur denna person är. Dock säger Qarin Franker 

även att saker kan tolkas annorlunda än vad som var avsett och detta kanske är något som vi 

måste acceptera att det kommer att ske. Om någon tolkar något på ett sätt som vi inte har tänkt 

på skulle det kunna leda till att vi får nya tankar kring det och kanske till och med inser att vi 

kan förbättra det vi gjort. Andras tolkningar kan då vara värdefulla och leda till förbättring. 

Detta beror på hur vi väljer att hantera den information vi får och om vi vill ändra vårt arbete 

baserat på andras tolkningar och liknande. 

 

1.4.3 Vikten av att förstå användaren 
I detta kapitel tar vi upp texten “The Design of everyday things” (2013) av Donald Norman. 

Han berättar om hur viktigt det är att utforma objekt för att användarna ska förstå hur objekten 

ska användas. 

”When you have trouble with things—whether it’s figuring out whether to push or pull a door 

or the arbitrary vagaries of the modern computer and electronics industry—it’s not your 

fault. Don’t blame yourself: blame the designer. It’s the fault of the technology, or, more 

precisely, of the design. When we first see an object we have never seen before, how do we 

know how to use it? How do we manage tens of thousands of objects, many of which we 

encounter only once?”  

- (Norman (2002) Preface x) 

I citatet berättar Donald Norman om att inte beskylla dig själv om du inte förstår hur du ska 

använda något som inte visar hur det ska användas. Hur ska du ha någon aning om hur en viss 

produkt ska användas om du aldrig sett den förut? 

I sin bok The Design of everyday things (2013) tar Donald Norman upp hur viktigt det är att 

designa artefakter med tanke på användarna. Han skriver om dörrar som är svåra att öppna, 

lampknappar som är helt konstiga, duschkontroller som är helt obegripliga och hur inga 
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ledtrådar finns till hur man ska använda dem. Donald Norman säger att det finns många ting 

som skapar onödiga problem på grund av hur de är designade. För många artefakter i världen 

är designade med ingen förståelse för hur vi kommer att använda dem. Han berättar om 

plastpåsar som bara kan öppnas genom att slita upp dem med tänderna och bilradios, som en 

radio han har i sin egen bil, med mängder av identiska knappar som han omöjligen kan 

använda medan han kör. Problemen må låta som bagateller men som Donald Norman säger 

kan dessa vara skillnaden mellan njutning och frustration. Donald Norman skriver om 

Harrisburgolyckan, då han var med i en grupp som hade sänts till kärnkraftverket på ”Three 

Mile Island” i USA där det hade inträffat en olycka, för att ta reda på varför de som arbetade 

där hade gjort dessa farliga misstag. Till sin förvåning upptäckte gruppen Donald Norman var 

med i att det inte var operatörernas fel utan felet låg i designen av kontrollrummet. 

Kontrollpanelerna på många kraftverk verkar se ut som de avsiktligt har designats för att 

orsaka fel, skriver Donald Norman. (Norman (2002) Preface xvii) 

Varför beskyllde människor sig själva när designen av kontrollbordet var problemet, undrar 

Donald Norman. Många allvarliga olyckor skylls ofta på människor, men efter att en 

detaljerad analys har gjorts av dessa situationer visar det sig att designen eller installationen 

av utrustningen har bidragit stort till de problem som uppstått. Designteamet eller 

installatörerna har inte tänkt på de som ska använda utrustningen och därför är förvirring eller 

fel är nästan oundvikligt. Designfel leder till mänskliga misstag, säger Donald Norman. 

”One goal is to turn readers into great observers of the absurd, of the poor design that gives 

rise to so many of the problems of modern life, especially of modern technology. It will also 

turn them into observers of the good, of the ways in which thoughtful designers have worked 

to make our lives easier and smoother. Good design is actually a lot harder to notice than 

poor design, in part because good designs fit our needs so well that the design is invisible, 

serving us without drawing attention to itself. Bad design, on the other hand, screams out its 

inadequacies, making itself very noticeable.”  

- (Norman (2013) Preface xi) 

Donald Norman (2013) skriver om vikten av att föremål av olika slag, som 

dörrar, kommunicerar med användaren och att man inte ska behöva gissa sig fram hur man 

ska gå tillväga för att bruka dessa föremål. Det Donald Norman säger om att bra design är 

svårare att upptäcka än dålig design känns även intressant och vi känner igen det i våra egna 

liv. Är något bra designat flyter allt på medan något dåligt märker man snabbt vad som är fel. 
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Detta kan ha att göra med hur mekaniken i ett spel är och hur karaktärer och miljöer ser ut. 

Donald Normans text liknar texten “Bildspråk ur olika synvinklar” (2005) eftersom den tar 

upp människors tolkning och diskuterar om vikten av att förstå användaren vilket är det vi 

vill. Om vi gör ett spel med pusselbaserade element och vill att spelaren skall kunna klara av 

det överhuvudtaget borde då inte spelaren kunna förstå vad som skall göras? Precis som 

Donald Norman säger att ett objekt skall kommunicera med användaren borde ett spel 

kommunicera med spelaren. Det borde finnas ledtrådar som kan få en spelare att till slut 

komma på vad som skall göras. Om vi vill att ett spel skall vara svårt kanske det inte skall 

vara uppenbara ledtrådar men ändå kan det finnas små ledtrådar som kräver att spelaren med 

lite ansträngning kan finna. 

 
1.4.4 Sammanfattning av texterna 

Vad har vi lärt oss av dessa texter vi läst och hur kommer vi att gå vidare? Texten Reality is 

broken (2011)  av Jane McGonigal handlar om hur spel kan vara ett verktyg för att starta 

samarbete mellan personer som kanske inte har mötts tidigare. Enligt henne är den verkliga 

världen inte optimerad för att motivera samarbete medan en virtuell värld kan byggas med 

detta som mål och motivera spelare mot detta mål. Både texterna The Design of everyday 

things (2013) och Bildspråk ur olika synvinklar(2005) handlar om hur olika personer kan 

tolka saker och att om man inte tänker på detta kan man designa något som är väldigt 

svårtolkat. Donald Norman (2013) säger att det inte är människans fel att han/hon inte förstår 

sig på tekniken utan det är tekniken och designers fel som inte tänkte på användaren. Han 

menar även att objekt skall kommunicera med användaren vilket vi kopplar till att grafiken i 

ett spel skall kunna kommunicera med spelaren. Det ska räcka med att en spelare ser på det 

visuella för att veta vad som ska göras. Detta vill vi lyckas med i vårt spel, att det ska räcka 

med det visuella för att kommunicera med spelaren för att han/hon ska slippa behöva läsa en 

vägg av text. Via visuell kommunikation kan spelaren bara kasta sig in i spelet på en gång och 

börja spela. 

 

2. Metoder 

Vårt arbete har gått ut på att först ha en workshop med barn runt 10-års ålder där de skulle få 

testa på att rita det de ansåg passade till tre olika teman vi gav dem. Allt för att lära oss om 

barnens tankar samt idéer och få inspiration till vårt eget arbete som alltid varit att utveckla ett 

spel anpassat för barn runt 10-års ålder. För att samla ihop en sådan målgrupp valde vi att 
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kontakta en skola där vi fick genomföra denna undersökning. Efter avklarad workshop 

planerade vi att utveckla en spelbar prototyp för PC där vi använder oss av barnens tankar och 

idéer. 

 

2.1 Om Participatory Design 
I antologin "Routledge international handbook of Participatory Design” (2013)  med Toni 

Robertson och Jesper Simonsen som huvudredaktörer, skriver de att Participatory Design 

uppkom i Skandinavien efter "arbetsplatsdemokratirörelsen" under 1970-talet. Detta i sin tur 

var en respons på arbetsplatsernas förändring på grund av introduktionen av datorer. Målet 

var att ge anställda bättre verktyg för att kunna utföra sina arbeten och låta dem utveckla sina 

kunskaper samtidigt som man automatiserar de tråkiga och repetitiva delarna av deras arbeten.  

Robertson och Simonsen säger att Participatory Design kan definieras som en process av 

undersökande, förstående, reflekterande över, upprättande, utvecklande och stödjande 

ömsesidigt lärande mellan flera deltagare i gemensamt reflekterande i handling. Det finns två 

roller i Participatory Design enligt Robertson och Simonsen, och det är användare och 

designers. Designerna strävar efter att lära sig om verkligheten i användarnas situation medan 

användarna strävar efter att få uppnå sina önskade mål samt lära sig lämpliga tekniska 

hjälpmedel för att nå dem. (Robertson, & Simonsen (Eds.). (2013) p. 2) 

 

Alessandra Melonio och Rosella Gennari skriver i sin artikel “Co-Design with children: the 

State of the Art” (2013) att ordet co-design är en uppdaterad term för Participatory Design och 

som Participatory Design är även Co-Design ett sätt att aktivt involvera både designers och 

användare i en designprocess för att en viss produkt ska vara designad att passa användarens 

olika behov. Värt att nämna är att Melonio och Gennari skriver att barn i en co-designprocess 

kan ha olika roller som användare, testare, informatörer samt designpartners. Under olika 

stadier under en produktutveckling kan co-design tillsammans med barn inkludera 

kombinationer av dessa roller. (Melonio, & Gennari (2013) p. 3-5) 

 

I vår process har de barn vi valt att samarbeta med roller som testare och informatörer. Vi 

ville att de ska komma med idéer och förslag samt testa prototyper vi ska utveckla för att vi 

skulle få en ökad förståelse för dem. 
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Bild 2. Layered Elaboration. Walsh et 
al. (2009). 

2.2 Design tillsammans med målgruppen 

Här tar vi upp texten “Layered Elaboration: A New Technique for Co-Design with Children” 

(2009) av Greg Walsh et al. Denna text handlar om en metod som vi valt att använda oss av 

till vår undersökning samt varför den är effektiv och användbar för oss. 

”Layered Elaboration allows design teams to generate ideas through an iterative process in 

which each version leaves prior ideas intact while extending concepts. Layered Elaboration is 

a useful technique as it enables co-design to take place asynchronously and does not require 

much space or many resources.   

- (Walsh et al., (2009) p. 1) 

Texten ”Layered Elaboration: A New Technique for Co-

Design with Children” (2009) av Greg Walsh et al. 

nämner att tekniken kallas för ”Layered” eftersom den 

använder lager av transparenta papper. Den kallas för 

”Elaboration” eftersom den låter designgrupper lägga till 

idéer till något som presenterats av andra samtidigt som 

man uppmuntrar till att utveckla dessa tidigare idéer. 

Layered Elaboration tillåter co-designers att lägga till och 

modifiera idéer utan att permanent förstöra originalet 

genom användandet av transparenta material. (Se bild 2). 

 

Greg Walsh et al. (2009) nämner i texten om hur en sådan process kan gå till. Varje grupp får 

ett papper och ska lösa en uppgift. Gruppen får 15 minuter på sig att designa sina storyboards. 

Efter att tiden var ute ska grupperna samlas för att varje grupp ska presentera sin design och 

besvara frågor de andra kan ha. När varje grupp presenterat sitt förslag, läggs ett transparent 

papper ovanpå deras storyboard. Varje grupp får sedan ta del av en annan grupps storyboard, 

för att få igång en kommunikation/samarbete mellan grupperna. Eftersom det är transparent 

papper ovanpå varje storyboard kan den grupp som fått en annans arbete fritt kunna modifiera 

den utan att förstöra något. Sedan efter ytterligare 10 minuter samlas grupperna igen för en 

annan presentation där de visar vad de har lagt till eller ändrat på den föregående designen. 

Efter detta läggs ännu ett transparent papper ovanpå varje grupps arbete och grupperna delas 

ut ännu en gång för ännu en designprocess. Efter den sista designprocessen samlas alla 

grupper för att diskutera de slutgiltiga designförslagen. Alla idéer är identifierade och 

uppskrivna på tavlan. I ett exempel hade uppgiften gått ut på att få barn att bli mer 
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miljömedvetna. Med hjälp av denna process hade en idé som kommit fram om att man 

generar elektricitet med hjälp av rörelse. Denna elektricitet lagras för att ladda upp olika 

elektriska apparater. För att utforska denna idé skapades en faktisk spelprototyp baserad på 

detta som barnen fick testa. Spelet bestod av ett virtuellt hus med en del olika elektriska 

apparater. Dessa apparater fick el genom att man hoppade upp och ner på en dansplatta. När 

en apparat fått virtuell elektricitet blev den aktiverad och började tömmas på el på ett 

verklighetstroget sätt (Walsh (2009) p. 3).  

 

Greg Walsh et al. (2003) nämner att det fiffiga med denna metod är att man kan rita ovanpå 

en annans arbete utan att förstöra det tack vara det transparenta material man lägger ovanpå. 

Förmågan att lägga flera gruppers transparenta papper ovanpå varandra gör att man kan 

jämföra dem och se likheter/olikheter mellan de olika grupperna. Metoden kräver inte mycket 

utrymme och kostnaden för materialet är lågt. Det går snabbt att använda sig av denna metod 

eftersom den iterativa processen tillåter flera designpartners att ge input och idéer under en 

kort tid. (Walsh et al., (2009) p. 3-4) 

Att använda Layered Elaboration som en co-design metod är intressant då man kan få fram 

många olika idéer snabbt samt bevara originalidéer. Man involverar deltagare liknande ens 

målgrupp och man blir även deras samarbetspartner. Att co-designa tillsammans med en 

specifik var något vi inte hade gjort förut. Därför kändes denna metod som något lärorikt att 

testa eftersom det kändes som vi kunde få många olika idéer från den samt sätta oss in i hur 

vår målgrupp, som i vårt fall är barn i lågstadiet, tänker om olika saker. Det kändes som en 

relevant och intressant metod för att sätta sig in hur en målgrupp tänker, vilket är något vi 

ville åstadkomma. Vi ville lära känna vår målgrupp och förstå hur de tänker för att vi sedan 

skulle kunna anpassa ett spel efter dem. Vilka typer av ledtrådar skulle vi kunna lägga ut? Hur 

skulle vi kommunicera med spelarna? Sådana frågor behövde vi få svar på. Om vi ville skapa 

ett spel som skulle ha möjligheter till samarbete med olika sorters pussellösning och inte 

överhuvudtaget inte skulle ha tänkt på hur andra kommer att tolka det vi gjort, skulle spelarna 

förmodligen inte förstå det vi gjort och inte klara de hinder vi hade lagt ut framför dem. Det 

skulle förmodligen skapa frustration och förhindra ett bra samarbete, tänkte vi. 

 

Hur skulle man då förstå den typ av målgrupp, det vill säga användare, som vi hade tänkt oss 

till den typ av spel som vi ville göra? Barn som går i lågstadiet var vår primära målgrupp och 

denna co-design metod som Greg Walsh et al. berättar om i sin text kändes relevant och 
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användbar för oss för att vi skulle få ökad förståelse för hur de användare vi hade tänkt oss 

skulle använda vårt spel. Om vi involverade dem som meddesigners skulle vi kunna lära oss 

hur de tänker och känner kring spel och samarbete. Det var inget vi hade gjort tidigare och 

därför blev det en utmaning för oss att samla ihop en grupp barn på en plats för att göra denna 

typ av undersökning tillsammans med dem. 

 

2.3 Förberedelse inför workshop 

Vårt syfte var att skapa ett spel som motiverar till samarbete mellan barn och ger en känsla av 

gemenskap med hjälp av det visuella. Vår tanke var att undersöka hur spelet ska vara utformat 

genom att samarbeta med barn i vår tilltänkta målgrupp; barn i runt 10-års ålder. Utifrån deras 

tankar och idéer kring samarbete tänkte vi att bygga en spelprototyp som vi sedan tänkte låta 

dem testa för att få en utvärdering. Varför vi ville låta vår tilltänkta målgrupp testa en 

spelprototyp baserat på deras tankar och idéer var för att se om vi kunde lära oss något av dem 

och se om de kunde tolka och förstå det visuella i vår tilltänkta spelprototyp. Vi ville se om 

det visuella räcker för att spelare ska veta vad som ska göras och om det visuella kan ge en 

känsla av gemenskap och motivera samarbete. Donald Norman skrev i sin bok “The Design of 

everyday things” (2013) om att bra design är något som “inte märks” men vid minsta dåliga 

design sticker detta ut enormt mycket. Donald Norman skriver också om att det ska räcka med 

att se på ett objekt för att förstå hur man skall hantera det objektet. Det skall inte behövas 

avancerade instruktioner för att bruka objektet. 

 

2.3.1 Kontakta skolor 

För att genomföra en undersökning tillsammans med en grupp barn valde vi att kontakta olika 

skolor för att se om vi kunde genomföra vår undersökning hos dem för att få tillgång till en 

grupp barn på en och samma plats. Vi valde att både ringa och skicka e-post till de olika 

skolor vi tänkt fråga. Ringa valde vi för att direkt se om vi fick gensvar på vår förfrågan och 

via e-post kunde vi sedan förklara tydligare för skolan vad vi var ute efter med vårt arbete. Vi 

fick svar från en skola där de sade att vi inte skulle kunna göra denna typ av undersökning på 

barnens skoltid och det måste ske efter skoltid på t.ex. ett fritids. Detta fick oss att tänka om. 

Vi hade först tänkt hålla vår undersökning på skoltid eftersom vi kände att vi inte ville ta ifrån 

barnens fritid ifrån dem. Efter att fått höra detta valde vi dock att fokusera på att genomföra 

vår undersökning på ett fritids. 
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2.4 Workshop på en skola i Karlskrona 

Barnen som skulle delta i workshopen var väldigt intresserade av att vi hade kommit och 

undrade vad som skulle göras. Vi presenterade oss och förklarade vad vi ville. De skulle bli 

indelade i olika grupper där varje grupp skulle få ett tema var. Grupperna skulle få tolka dessa 

olika teman och rita vad de tänkte på angående dessa teman. Vi hade valt tre olika teman och 

dessa var skog, scout och samarbete. Dessa teman hade koppling med en tidigare spelprototyp 

vi har gjort och det var därför vi valde dessa. Barnen, då enbart flickor, delade sig snabbt in i 

tre grupper med två stycken i varje grupp. De satte sig alla runt samma bord och en av oss 

satte sig ner tillsammans med dem. Den andre av oss gick runt och observerade vad som 

skedde samt tog anteckningar. Först blev det svårt för dem att välja tema men efter att vi hade 

förklarat att alla skulle få rita på samma tema valde varje grupp snabbt tema och kunde börja 

arbeta. Det tog en stund att förklara exakt vad som skulle göras men efteråt jobbade de på och 

var fokuserade på uppgiften. Varje session skulle ta runt 10 minuter och efter det skulle varje 

grupp skicka vidare sitt arbete till gruppen bredvid, lägga på ett transparent papper ovanpå 

och sedan rita på saker de tyckte kunde läggas till. Vi hade 3 sessioner och efter att varje 

grupp fått tillbaka sitt originalarbete skulle alla samlas för samtal och diskussion kring vad 

som gjorts. Barnen samarbetade väl med varandra och tyckte det var roligt att rita saker 

baserat på de teman de fått. Vi upptäckte att det skedde vissa mindre dispyter mellan vissa av 

dem som till exempel vart någon fick rita. Det gick dock över snabbt.  

 

Efter att flickorna nästan var klara kom det, oväntat nog för oss, in en grupp pojkar som ville 

vara med. De blev väldigt exalterade när de fick höra att denna workshop skulle ligga till 

grund för ett spel. Pojkarna fick även de sitta vid samma bord som flickorna. Vi märkte att 

flickorna som var redan insatta i uppgiften började förklara för pojkarna vad de skulle göra. 

Det kändes som de tog någon sorts ledarroll eftersom de redan var vana vid uppgiften. 

Eftersom flickorna nästan var klara fick pojkarna bli indelade i egna grupper. Vi beslöt oss för 

att göra en snabb och improviserad uppgiftsutdelning mellan oss två som hade hand om det 

hela. En av oss fick ta hand om flickorna och den andra fick ta hand om pojkarna och 

övervaka dem samt eventuellt hjälpa till. När flickorna var klara satte sig en av oss med dem 

runt ett annat bord och flickorna fick förklara och diskutera vad de ritat samt lagt till på de 

andras arbete. Vi var intresserade av att höra varför de hade gjort vad de hade gjort baserat på 

de teman vi gett dem. Efter att flickorna var klara fick de varsitt diplom som vi gjort som tack 

för deltagande i vår workshop. Pojkarna fick sitta kvar vid det bordet som flickorna satt vid 

innan tillsammans med den andre av oss två. Det märktes fort att pojkarna var mer 
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Bild 3. Tema scout. Flickor. 

ofokuserade på uppgiften än vad flickorna hade varit. De hade roligt men var väldigt 

högljudda och gjorde många andra saker än vad vi ville att de skulle göra, som att springa 

omkring och måla på sig själva med pennorna vi gett dem. När pojkarna var klara på sin del 

upprepades samma samtal som hade skett med flickorna om vad som gjorts och varför. Den 

av oss som diskuterat med flickorna fick även lyssna på vad pojkarna hade att säga om deras 

arbeten. 

2.5 Jämförelser mellan flickor och pojkar på vår workshop 

Vi såg tydliga skillnader mellan flickorna och pojkarna på vår första workshop på 

Nättrabyskolan i Karlskrona. Det var sex stycken flickor och sex stycken pojkar som blev 

indelade i separata grupper. Vi valde att göra denna indelning eftersom pojkarna dök upp 

senare och flickorna var redan mitt inne i deras process. Flickorna var väldigt engagerade och 

motiverade att genomföra uppgiften vi gav dem. De tyckte det var roligt och spännande samt 

samarbetade på bra med varandra. Det skedde en mestadels lugn och glad stämning mellan 

flickorna. Pojkarna däremot var nästan raka motsatsen till flickorna. De var mer busiga och 

det kändes som de var mycket mer omotiverade och ofokuserade på uppgiften än flickorna 

var. De var högljudda och gjorde mycket annat som att springa runt och måla på sig själva. 

Visserligen såg de ut att ha roligt tillsammans men det blev högljutt nog för att personalen 

skulle säga till dem att lugna ner sig. När vi såg vad de ritat var det klara skillnader även där 

jämfört med flickornas arbeten. Flickorna hade verkligen följt våra teman väl och allt de hade 

ritat var verklighetsförankrat. De hade ritat djur och lekar som de själva har gjort ute i 

naturen. Pojkarna däremot blandade in saker som vi själva anser inte passar in i de teman vi 

hade valt (Scout, Skog och Samarbete) som figurer från tv-serier bland annat. Det kändes inte 

som de ritade noggrant eftersom de kladdade på ganska mycket och det är svårt att se exakt 

vad de ritat. Varje grupp fick varsin färg för att man 

skulle kunna se skillnad på vilken grupp som har 

lagt till vad på de andras arbeten. Färgerna de fick 

var röd, blå och grön. 

 

Den första bilden (se bild 3) är ett foto av arbetet 

som flickorna gjort baserat på temat scout. De har 

ritat saker som de ansåg passade in på temat scout. 

Vi såg saker som lägereld, tält, träd, flaggor samt 

även scoutmärken. De har även ritat till visst djurliv 
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Bild 4. Tema scout. Pojkar. 

Bild 5. Tema skog. Flickor. 

Bild 6. Tema skog. Pojkar. 

Bild 7. Tema samarbete. Flickor. 

som fjärilar, fåglar, myror och en kanin. 

 

Under den bilden visas vad pojkarna ritat på temat scout (se 

bild 4). Vi såg att de har ritat saker som vi även kopplar till 

scout som korvgrillning men det dyker även upp andra saker 

som fallskärmshoppning och meteorer som faller från himlen. 

De har även blandat in en karaktär från en känd tecknad 

barnserie, Svampbob Fyrkant. Vi lyckades inte få ut exakt 

varför pojkarna tyckte att detta passade in på tema scout men vi antar att de antingen inte 

förstod exakt vad de skulle göra eller så följde de inte 

uppgiften noggrant som vi ville. 

 

Nästa tema var skog och nästa bild är då flickornas tolkning 

av detta tema (se bild 5). De sa att eftersom de leker i skogen 

ritade de en koja där olika aktiviteter kunde genomföras. De 

ritade även en hemlig rutschkana som leder ut från kojan.  

När en grupp skulle få lägga till något sa de att de tyckte att 

kojan såg tom ut och därför la de till en klättervägg. Därefter 

kom andra föremål fram som stegar som går upp till träden 

med äpplen samt andra utfyllnader. 

 

Nästa bild är hur pojkarna har tolkat temat skog (se bild 6). 

Det är nog svårt att se på bilden bredvid men de som först 

ritade på bilden ritade skog, buskar och björnar som de sa 

letade efter bär i buskarna. Vad som de andra la till kan se 

lite oklart ut men det de sa var att det är bananer som hoppar fallskärm samt en person som de 

kallade för Gunnar. Än en gång såg vi att flickorna har varit mer noggranna, följt uppgiften vi 

gett dem samtidigt som pojkarna har mest skapat vad de vill. 

Det känns inte som de följt de teman vi gett dem men det 

kanske de har gjort på sitt egna sätt. Pojkarna har använt sin 

fantasi väldigt mycket samtidigt som flickorna har varit mer 

verklighetstrogna och använt sig av erfarenheter från sådant 

som de har gjort i naturen. 
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Bild 8. Tema samarbete. Pojkar. 

Den sista av flickornas arbeten handlade om tema samarbete (se bild 7). Vi anser att vad de 

ritade var intressant och lärorikt. De ritade något som vi tror är baserat på lekar de har gjort i 

naturen. Första gruppen ritade en samarbetslek som gick ut på att man inte får röra vid marken 

och ska gå över pinnar. När man gått över från en pinne till en annan ska man ta pinnen 

bakom en och lägga framför sig. När de andra två grupperna fick  

lägga till något la de till andra moment som att de ska flytta ved från en vedkorg till slutet där 

en vedkorg väntar. De la även till ett moment som att hålla en brasa vid liv samtidigt som 

personerna rör sig över pinnarna. 

 

Pojkarnas version av samarbete (se bild 8) gick ut på 

att två personera ska samarbeta för att ta ner ett 

levande monsterträd och en person med motorsåg, 

båtar och en helikopter dök upp på deras teckning. 

Karaktären Svampbob Fyrkant dök även upp här igen 

samt den personen pojkarna kallade för Gunnar. Vi är 

osäkra på vem denna Gunnar är som pojkarna har ritat 

dit på deras tre arbeten baserat på de tre olika teman vi 

gav dem. De gav ingen direkt förklaring på detta. Den 

största skillnad vi såg mellan pojkarnas och flickornas arbeten var att pojkarna har tagit ut 

svängarna rejält och varit väldigt fantasifulla som till exempel att de tagit in sådant som de har 

sett från tv-serier som Svampbob Fyrkant. Dock har det blivit ganska rörigt i deras teckningar 

och det var svårt att se exakt allt de gjort och förstå innebörden. Det flickorna ritat kunde vi 

direkt se kopplingarna med de teman vi gav dem och det kändes lättare att förstå dem. Kanske 

pojkarna inte var lika fokuserad på vad uppgiften gick ut på och ritade vilt vad de ville med 

lösa kopplingar till de teman de fått. Varför just pojkarna gjorde just detta kan vi bara gissa. 

Vi har inga direkta svar på detta. Väldigt intressant dock att se vilka stora skillnader det var 

mellan flickorna och pojkarna. 

2.6 Vad tar vi med oss? 

Efter att vi har genomfört vår workshop har vi fått material till att utveckla vår gestaltning, en 

spelbar prototyp med idéer hämtade från den workshop vi hade med barnen. Vi fick många 

intressanta idéer och förslag på grafiska element som kunde vara med i vårt spel vilket vi tar 

med oss till gestaltningen vi ville utveckla. Bland annat såg vi att de hade ritat fjärilar, 

björnar, träd, tält och lägereldar som är exempel på saker vi anser passar in i vårt spel.
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3. Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenterar vi resultat vi fått från vårt arbete samt diskussion och reflektion 

kring genomfört arbete. 

 

3.1 Utmaningar med Layered Elaboration  

Utmaningar med att använda sig av metoden Layered Elaboration, som vi läst om i texten 

“Layered Elaboration: A New Technique for Co-Design with Children” (2009), ligger främst 

i att man är väldigt beroende av andra människor och allt hänger inte på en själv. Det är andra 

människor inblandade i arbetet som man måste ta hänsyn till. De kan inte alltid ställa upp på 

de tider man själv kan och det måste man ha hänsyn till. Det tog tid för oss att få kontakt med 

en skola och få en tid för att kunna utföra vår workshop. Vi kunde bara göra vad vi kunde, 

ringa och skicka e-post till olika skolor, för att sedan vänta på att de vi försökt få kontakt med 

ska höra av sig. Något vi var tvungna att då fixa var olika nödlösningar som att genomföra vår 

workshop på vår egen högskola eftersom det skulle vara lättare att få kontakt med personalen 

eftersom vi känner lärare där. Det var något vi lärde oss att det var väldigt bra att se till att ha 

nödlösningar ifall ens huvudplaner inte verkar funka. Vi lyckades ändå få till vår planerade 

workshop med en skola och även en mindre workshop på vår högskola eftersom vi kände att 

då kan vi ha en jämförelse mellan dem. 

 

3.2 Reflektion över Co-Design 

Den metod vi valt att använda oss av, Layered Elaboration som Greg Walsh et al. skrev om i 

texten “Layered Elaboration: A New Technique for Co-Design with Children” (2009), 

passade verkligen in på vad vi ville få ut av barnen. Metoden har använts med barn 

inblandade och vi har låtit dem rita och tolka teman samt ändra och/eller lägga till på 

varandras arbeten. Det har passat in på vad vi vill med vår undersökning eftersom vi ville lära 

oss av barnens tankar, idéer och förstå dem bättre eftersom de är vår målgrupp.  

Vi gjorde dock lite ändringar i hur vi utförde metoden då vi valde att ha tre olika teman 

istället för ett. I texten ”Layered Elaboration: A New Technique for Co-Design with 

Children” (Walsh et al., 2009) läste vi att de bara använde sig av ett tema som alla grupper 

skulle använda sig av, men vi kände att vi ville ha ut mer av barnen och valde därför att 

använda oss av tre teman.  
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Vi delade även in barnen i flickgrupper och pojkgrupper. Anledningen till att vi gjorde denna 

indelning var att när vi kom till skolan fanns det enbart flickor på platsen och vi kunde då 

enbart dela in dem i tre grupper med två i varje. Det var senare som pojkarna kom in i 

workshopen och då hade flickorna redan kommit långt inne i arbetet. Vi kände då att det var 

bättre om pojkarna fick bli indelade i egna grupper och börja från början för att de inte skulle 

hoppa in mitt i flickornas arbete och kanske förstöra för dem. Att pojkarna dök upp var en 

slump och inget vi räknade med när vi befann oss på skolan. Dock var det positivt att 

pojkarna deltog för då kunde vi jämföra flickornas och pojkarnas arbeten med varandra och se 

skillnader samt likheter. De tre olika teman barnen fick var scout, skog och samarbete. Valen 

av dessa teman härstammade från vår originalidé och spelprototyp som gick ut på att två 

spelare skulle samarbeta i en skogsmiljö samt att de var scouter. Anledningen till att vi valde 

scouter var att vi ansåg att det passade eftersom scouter brukar vara ute i naturen och 

samarbeta tillsammans. Vi gav barnen dessa teman eftersom vi ville veta hur de tolkar dem 

och vad de tänker när de hör/läser om dem. På detta sätt hoppades vi även kunna få nya idéer 

kopplade till våra teman som vi skulle kunna använda oss av. 

 

 3.3 Gestaltningsprocessen 

Tanken med vårt arbete har varit att först genomföra vår workshop tillsammans med en grupp 

barn för att få inspiration och idéer från dessa för att sedan utveckla en spelbar prototyp där vi 

tagit med oss deras idéer. Vi hade sparat de teckningar barnen hade ritat och innan vi kunde 

börja med utvecklandet av gestaltningen började vi med att analysera barnens teckningar för 

att se vad de ritat och om vi kunde ta med det i den prototyp vi utvecklade. För att förstå vad 

barnen ritat hade vi haft en kort diskussion med dem efter att de var klara med ritandet. Vi 

ville höra deras tankar och förklaringar på vad de ritat för att få en bättre uppfattning. När de 

ritat på tema skog frågade vi efteråt varför de ritat till exempel en lekstuga och de förklarade 

det med att de leker i skogen och därför satte in en lekstuga där. 

 

På flickornas teckningar, baserat på tema scout, skog och samarbete, såg vi att de hade ritat 

tält, scoutmärken, träd och frukter, diverse djurliv som fåglar och fjärilar samt även 

lägereldar. När en grupp tyckte att föregående grupps teckning såg för tom ut la den andra 

gruppen till något extra. De förklarade detta med att de tyckte det såg för tomt ut och la till en 

klätterväg inuti lekstugan som var ritat på teckningen baserat på tema skog. Ett annat exempel 

var att de ritat dit frukter som hängde i träden. Vi ser detta som att flickorna gjorde vad de 
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Bild 9. Sparkmekanik. 

kunde för att få miljöerna de ritat skulle se mer levande ut. Vi anser att om en skog i en 

spelvärld fylls med till exempel djur, som fjärilar och fåglar, tillsammans med träd av olika 

former kommer man leva sig in i skogen mer än om det bara varit några få träd. Det kommer 

då förmodligen kännas mer som att denna skog lever samt blir en spelvärld mer intressant om 

det finner mer att se i den. Därför valde vi att göra den skogsmiljö i vår spelprototyp levande 

genom att fylla den med träd, växter och stenar för att försöka få känslan av att befinna sig i 

en levande skog. Barnen hade ritat äpplen som vi använde som tyngder som kunde läggas på 

knappar för att öppna nya vägar för barnen att passera som en del av hindren de måste lösa 

tillsammans. Fjärilar och björnar som barnen ritat la vi även in i spelet för att få till djurliv i 

skogen för att kunna ge känslan av att det finns mer liv i skogen än trollen som spelarna styr. 

 

3.4 Den färdiga prototypen 

Som utgångspunkt i vår speldesign har vi haft vår 

frågeställning: Hur ska vi kunna få det visuella i ett spel att 

kunna motivera spelarna till samarbete och locka till 

gemenskap? För att kunna pröva denna idé i ett spelspecifikt 

sammanhang har vi självklart använt oss av spelrelaterade 

komponenter som framförallt mekanik och grafik och 

samspelet mellan dessa två. Arbetet med prototypen 

resulterade i ett pusselspel i en skogsmiljö där två trollscouter 

ska tillsammans övervinna hinder och lösa problem. Vi tar 

upp några exempel på hur vi med hjälp av mekanik och grafik 

har testat att förverkliga våra tankar och idéer om samspel i 

en virtuell miljö. 

 

 Exempel på en situation är där en spelare måste hjälpa upp den andre spelaren med hjälp av 

en sparkmekanik (se bild 9) där han/hon därefter kan hjälpa sin partner att komma upp. Vårt 

mål var att hjälpa spelarna att förstå mekaniken i spelet med hjälp av visuella element, som till 

exempel situationer där en spelare måste ställa sig på en knapp för att hissa upp en annan 

spelare på en flygande blomma så att den spelaren därefter kan hämta ett äpple. (Se bild 10) 
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Bild 11. Spelmeny. 

Bild 10. Hissmekanik. 

Vad gäller våra prototyper var det viktigaste att vi skapat 

banor som spelarna ska uppleva möjliggör samarbete 

men som i verkligheten tvingar dem till samarbete, i stil 

med Donald Norman (2002/2013). Vi har också lagt 

mycket energi och tankearbete på att spelarna ska kunna 

avläsa det visuella i spelet för att spelarna 

överhuvudtaget ska kunna följa spelet. Vi har också varit 

tvungna att tänka på balansen mellan grafik och mekanik 

för att vi inte ska tappa bort den ursprungliga spelidén, 

annars kan det bli en risk att det spelet slutar i snygg 

grafik men innehållslös mekanik. Det räcker dock inte att vi bara gör det för oss själva 

eftersom vi ville göra det för en målgrupp och därmed var det viktigt att låta vår målgrupp 

testa vår prototyp för att se om vi lyckats med våra tankar och idéer.  

 

3.5 Vår sista workshop 

Efter att vi utvecklat vår gestaltning valde vi att kontakta skolan vi hade haft vår första 

workshop tillsammans med. Vi var ute efter att låta barnen testa den spelbara prototypen vi 

utvecklat för att få en utvärdering av vad vi gjort. På detta sätt kunde vi få reda på vad som 

gjorts bra samt mindre bra och vad som kunde förbättras eller läggas till. Vi hade utvecklat 

spelet med tanken att två spelare skulle spela tillsammans för att lösa de pussel vi lagt in i 

spelet. När vi kom till skolan satte vi upp två datorer för att fyra stycken skulle kunna spela 

samtidigt. Vi märkte dock att även om enbart fyra kunde spela samlades de andra barnen som 

befann sig på platsen runt de som spelade. 

 

I vår spelprototyp hade vi fixat att det fanns en 

meny (se bild 11) där man kunde välja färg på 

sina trollscouter som man sedan kunde spela 

med genom banorna i spelet. Vi hade valt att 

spelarna skulle kunna välja färg på deras 

karaktärer för att karaktären ska bli mer 

personlig. 
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Bild 12. Misstolkning av tentakel. 

Bild 13. Förklarande 
skyltar. 

Barnen förstod direkt hur menyn fungerade och kunde ge sig in på att välja färg till sina 

gubbar och de tyckte det var roligt. Vi la märke till att barnen tog fotografier på karaktärerna 

med sina mobiltelefoner. Vi hörde från ett av barnen att han/hon tyckte det var synd att det 

inte gick byta hudfärg på karaktärerna, vilket var intressant då det inte varit något vi haft i 

åtanke. 

 

Efter de valt färg var de redo att börja spela spelet. Vi märkte att under spelets gång hade 

barnen konstant diskussion mellan varandra. Om någon hade problem frågade han/hon om 

hjälp och någon annan visade hur problemet skulle lösas. Även om det bara var fyra spelare 

som kunde spela samtidigt var de barnen som befann sig runt de spelande involverade genom 

att de hade diskussion med spelarna. De gick mellan datorerna och pratade med varandra och 

för att se hur det gick. Om någon noterade något speciellt i miljön som de andra missade 

berättades detta för att de skulle kunna komma vidare. Det dök upp vissa svårigheter under 

testspelandet och barnen fastnade på en del olika 

hinder som tog tid att lösa. Vi la märke till att de även 

misstolkade en del grafiska element vi lagt in som vi 

trodde skulle vara lätta att förstå. Till exempel hade vi 

gjort tentaklar/rötter (se bild 12) som fungerade som 

dörrar men barnen trodde att dessa tentakler skulle 

sparkas ner när det var meningen att man skulle 

aktivera knappar för att få bort tentaklerna. Vi hörde 

att barnen trodde att tentaklerna var utomjordingar. 

Efter visst testande och diskussion mellan varandra såg vi att 

barnen lärde sig hur tentaklerna fungerade och kunde ta sig 

vidare. 

 

Ibland hade barnen svårigheter med att få tag i vissa ekollon 

som de skulle använda till att lägga på knappar för att få bort 

tentaklerna. Det var ekollon som vi gömt på ställen som var 

svåra att upptäcka, fast vi märkte att barnen lyckades hitta dem 

när de väl började leta lite extra i miljön i spelet samt när de 

diskuterade med de andra barnen för att se om de andra visste 

något. 
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Bild 14. Vikttestet. 

Bild 15. Barnens idéer. 

Vi hade även lagt in skyltar som förklarade hur kontrollerna fungerade med hjälp av grafik. 

Dessa skyltar var utplacerade vid passande moment som till exempel där man skulle hoppa 

satte vi en skylt som visade de rätta kontrollerna för detta. (Se bild 13) 

Dock var skyltarna svårförstådda av vissa samtidigt som andra förstod dem lättare. Därför var 

det bra att barnen samarbetade med varandra och kunde förklara för de som inte förstod vad 

som gällde. Något spelarna även kunde göra var att sparka upp varandra till avsatser som de 

annars inte kan nå så att den som blev uppsparkad skulle kunna hjälpa den andre spelaren upp. 

Det tog tid innan de förstod detta. Vi antar att det beror på otydlighet kring vilket håll de 

skulle ta vägen. 

Ett moment som vi märkte att barnen fastnade på längst 

jämfört med alla andra hinder i spelet var “vikttestet” (se bild 

14). I spelet hade vi lagt in ekollon och äpplen. Vi hade 

bestämt oss att äpplet skulle väga lika mycket som två 

ekollon. På vissa knappar krävdes det att man lägger på två 

ekollon och detta var symboliserat med två gula prickar för 

att visa att denna knapp kräver tyngre föremål för att 

aktiveras. Eftersom äpplet vägde lika mycket som två ekollon 

skulle det då räcka med att lägga på enbart ett äpple på denna knapp.  

Vi hade ritat en skylt som skulle försöka kommunicera med spelarna och visa att två ekollon 

väger lika mycket som ett äpple men barnen förstod inte detta. De uppfattade det som att de 

behövde två ekollon som skulle läggas på vänstra knappen och att äpplet skulle läggas på 

högra knappen. De kämpade för att försöka få tag i, vad de trodde, det saknade ekollonet och 

blev frustrerade. De uppfattade inte att det handlade om en viktskillnad. 

Vi hade tagit med sådant som barnen hade ritat på 

den workshop vi hade med dem (se bild 15). Vi hade 

satt ut ett tält och en lägereld och när ett av barnen 

såg detta sa hon/han på en gång att det var något de 

hade ritat. Det var roligt att höra att de märkte detta 

och barnen blev glada av att se att något de ritat 

kommit med i spelet. Efter ett tag var vi tvungna att 
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avbryta för att hinna med att ställa frågor till barnen angående spelet de testat i syfte för att få 

en utvärdering. Syftet med utvärderingen var att samla in information hur barnen hade 

uppfattat det visuella men även hur de hade uppfattat våra idéer och tankar kring samarbete. 

 

3.5.1 Frågestund 

När vi väl började med frågestunden var det fyra av sju barn som var med på den. Tyvärr 

försvann dock fler och fler, vilket tyvärr påverkade värdet av utvärderingen. Men vi anser 

ändå att de kommentarer vi fick gav oss viktig information. Inledningsvis hade vi tänkt 

formulera våra frågor utifrån den terminologi vi hade arbetat med, men det visade sig snart att 

dessa begrepp, som t ex grafik, var för komplexa för de barn vi samtalade med. Detta ledde 

till att själva frågeformuleringarna blev rätt generella, men det ledde trots detta till de teman 

som var relevanta för vårt kandidatarbete. Vi var noga med att inte ta upp för många frågor, 

annars skulle den begränsade tiden inte räckt till och det fanns självklart också risk att barnen 

skulle tröttna på att diskutera med oss. 

Vi började med att ställa frågan: Vad förstod ni/Vad förstod ni inte? Barnen tyckte det var 

svårt att i början att förstå vad som skulle göras. De nämnde att skyltarna som visade 

kontrollerna hjälpte dem att förstå bättre. De tyckte även att det var jobbigt att hålla reda på 

vilka knappar de skulle använda. När de inte såg skyltarna som visade detta, glömde de 

ganska snabbt funktionen av kontrollerna 

Vi ställde andra frågan: Känner ni att något saknas i spelet? De tyckte att man skulle kunna 

välja andra kläder på trollen samt även ändra hudfärg, hår och om man ska vara kille eller tjej. 

De tyckte även att det skulle vara skyltar som visade vilken bana man var på, samt vilken 

bana som kommer sedan. Pilar som visade vägen tyckte de var en bra sak. De ville också att 

det skulle vara mer hjälp i början för att de skulle lära sig bättre hur allt fungerar. Hjälp som 

sedan gradvis försvinner desto längre in i spelet de kommer. Detta, att de ville ha mer 

funktioner till att skapa sina egna karaktärer, var roligt att höra. Vi själva hade diskuterat om 

att det skulle vara möjligt att byta hattar och att det ska gå att välja om man ville vara en tjej 

eller en kille. Att kunna byta hudfärg var inget vi hade tänkt på, vilket var ändå intressant att 

höra för då lade vi märke till att barnen ville ha full kontroll på hur deras egna karaktärer 

skulle se ut. 

I fråga tre ställde vi frågan: Samarbetade ni? Barnen sade att de gjorde det, och det hade inte 

fungerat annars om de inte samarbetade. Om inte samarbetet fungerade började de skälla på 
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varandra och bli irriterade. Det var viktigt för dem att prata och få testa på sitt eget vis. De 

som inte spelade observerade vid sidan om. När någon hade fastnat och de andra som spelade 

hade löst hindret, gick de som stod bredvid och berättade för de som hade fastnat om hur 

spelet fungerade. På så sätt blev det en stor diskussion mellan alla barnen som var med och 

spelade och de som stod bredvid. 

 

Sista frågan vi ställde till dem var: Hade ni fått med sådant ni ritat i föregående workshop? 

Det var bara två barn kvar och det var tur att en av dem hade varit med i den tidigare 

workshop vi haft med dem där de fick rita efter teman skog, scout och samarbete. Hon hade 

märkt vissa saker de ritat, som tältet och lägerelden, var med men fjärilarna hade de inte lagt 

märke till. De tyckte det var roligt att se sådant de ritat komma med i spelet. Det fick dem att 

känna att de har varit med i processen. 
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3.6 Slutdiskussion 

Den workshop vi hade där barnen fick testa vår spelbara prototyp vi utvecklat var lärorikt. Att 

se på när de testade vårt spel och kunna se vad de förstod samt inte förstod gav oss ökad 

förståelse över vad som fungerade och inte fungerade i spelet, för vissa delar var lättare än 

andra. Det var intressant att även se de barn som inte kunde spela spelet, eftersom enbart fyra 

kunde spela i taget, var delaktiga genom att de samlades runt de spelande och hjälpte till. 

Barnen höll en konstant diskussion öppen där de diskuterade över hur de skulle gå tillväga i 

spelet och verkligen samarbetade tillsammans för att klara av hindren i spelet. För det mesta 

behövde vi bara tyst observera eftersom barnen löste de flesta problemen själva genom att de 

samarbetade med varandra. 

 Jane McGonigal berättade i sin text Reality is Broken (2011) om hur spel kan vara ett verktyg 

för att starta samarbete mellan människor och locka till gemenskap. Hon menar att spel kan 

användas som en mötesplats för människor att göra något gemensamt och antingen spela mot 

eller med varandra. Vi valde att vårt spel skulle handla om att motivera till samarbete mellan 

människor och det kunde vi se under det speltest vi hade med barnen. De hade en konstant 

diskussion mellan varandra och om någon hade det svårt kunde en annan hjälpa till. Eftersom 

spelet blev allt svårare desto längre in i spelet de kom tvingades barnen till att samarbeta 

eftersom de inte kunde klara av det själva. Spelet blev en mötesplats för barnen där de alla 

hade något gemensamt, vilket var att klara av spelet. Eftersom alla gick mot samma mål tror 

vi att det gjorde det lättare att samarbete för dem till skillnad från om alla hade haft skilda 

mål. Även de som inte spelade spelet utan bara samlades runt de barn som spelade verkade ha 

liknande mål som de som spelade vilket ledde till att de samarbetade med barnen som 

spelade. 

I texten Bildspråk ur olika synvinklar(2005) som är skriven av Qarin Franker skrev hon om 

hur bilder kan tolkas olika på grund av bland annat kulturella eller sociala bakgrunder. Qarin 

Franker sa att på grund av bilders mångtydlighet och öppenhet för vitt skilda tolkningar kan 

man säga att det finns många riktiga tolkningar men de är kanske inte avsedda eller 

förväntade. Detta var något vi verkligen märkte under speltestet vi hade med barnen på skolan 

vi besökte. Trots att vi försökte få det visuella att bli tydligt skedde en mängd olika tolkningar 

som var intressanta och lärorika. 
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Bild 16. Skyltar visar kontroller. 

Bild 17. Oklar viktskylt. 

Vi ville att det grafiska i vårt spel skulle vara lätt tolkat för att barnen skulle veta vad som 

skulle göras samt slippa en rad av text som skulle förklara allt, för vi ville att barnen skulle 

bara kunna slänga sig in i spelet och börja spela.  

Under speltestet märkte vi att barnen hade 

väldigt olika tolkningar. Ett exempel på detta 

var de skyltar som visade vilka kontroller 

spelarna skulle använda grafiskt. En skylt (se 

bild 16) betyder att spelare ett ska använda 

knappen W på tangentbordet för att hoppa 

samtidigt som spelare två ska använda pil upp för att hoppa. Vi märkte att vissa barn inte 

verkade förstå denna skylt och undrade hur de skulle styra sina karaktärer samtidigt som 

andra förstod på en gång vad skylten betydde. De barn som  

tolkade bilden som vi ville kunde då förklara för de som inte förstod vad de skulle göra. 

En annan bild (se bild 17) var en del av 

“vikttestet” i spelet och ledde till tolkningar 

som var varken avsedda eller förväntade. I 

spelet hade vi lagt in ekollon och äpplen. Vi 

hade bestämt oss att äpplet skulle väga lika 

mycket som två ekollon och denna bild skulle 

visa detta. Fast under speltestet var det inget barn som tolkade denna skylt som vi ville. Ingen 

verkade förstå att det handlade om vikt och trodde den menade att de behövde två ekollon och 

ett äpple. Inte ens när vi försökte förklara vad det betydde förstod de utan det tog en lång tid 

av testande för att de slutligen skulle förstå vad de skulle göra. Vi hade inte lagt mycket tanke 

på exakt hur barnen skulle tolka detta. Barnens tolkningar av detta var då viktiga eftersom det 

gav oss en viktig lärdom om hur otydlig skylten var.  

Att barnen hade olika tolkningar var något väldigt lärorikt. Eftersom vissa förstod skyltarna 

med kontrollerna kunde de hjälpa de andra som inte förstod dem. Tänk om ingen förstod 

skyltarna, hur skulle de då kunna komma vidare? Då skulle ingen kunna hjälpa till att lösa 

spelet. Detta såg vi i exemplet med “vikttestet” då ingen förstod skylten, vilket visade sig vara 

något dåligt. Eftersom ingen förstod den kunde ingen hjälpa till med att komma vidare i 

spelet. Hade skylten åtminstone förståtts av ett barn hade han/hon kunnat hjälpa de andra. 
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Donald Norman berättade i texten “The Design of everyday things” (2013) om vikten av att 

föremål av olika slag, som till exempel dörrar, kommunicerar med användaren och att man 

inte ska behöva gissa sig fram hur man ska tillväga. Han säger att bra design är svårare att 

upptäcka än dålig design. Är något dåligt märks det snabbt, till skillnad från bra design. Detta 

märkte vi speciellt när det gäller hur skylten som skulle berätta om “vikttestet” såg ut grafiskt. 

Den var svårförstådd då ingen av barnen förstod den och det stannade upp hela spelet och 

barnen blev frustrerade. Donald Norman sa att det hänger på designern att designa något efter 

användaren just för att undvika sådana problem. Vår skylt lyckades inte kommunicera med 

spelarna och det gav oss en verklig tankeställare och visade på att designen av skylten var 

bristfällig. Något annat vi märkte var att även om vissa föremål i spelet var svårförstådda 

ledde det till ökat samarbete mellan barnen eftersom de var tvungna till det. Om de inte 

samarbetade skulle de inte förstå hur de skulle göra. Hade bara en person suttit och spelat 

spelet och inte förstått det grafiska hade han/hon inte haft någon att samarbeta med som 

kanske skulle förstå och därmed hjälpa till med problemlösning i spelet. 

Att det grafiska i ett spel är otydligt kan vara både bra och dåligt vilket vi märkte i spelet. Om 

till exempel du spelar ett spel med en annan och inte förstår vad som ska göras får det dig 

förmodligen till att börja diskutera med din spelpartner. Det startar då ett samarbete mellan er 

och leder till att du förhoppningsvis lär dig vad som ska göras i spelet. Detta såg vi tydligt 

under speltestet vi hade med barnen där det fanns barn som inte förstod vad som skulle göras i 

spelet. Det fick barnen som inte förstod att börja samarbeta med de som förstod. Men om det 

grafiska i ett spel är för otydligt att ingen förstår vad som ska göras kan inget vidare 

samarbete ske. De kanske försöker samarbeta men om det inte leder någon vart uppkommer 

en frustration vilket vi såg ske när barnen inte förstod “vikttestet” i vårt spel.  

Barnen sa till oss under frågestunden att om de inte förstod vad som skulle göras ledde detta 

till att samarbetet blev sämre och de blev sura. Det ledde till gräl. De menade att tydligare 

grafik som berättar vad som ska göras leder till bättre samarbete då båda spelarna vet vad 

målet är. Ett exempel på detta är vägledning i spelet. Barnen sa att det kunde varit pilar 

placerade på banorna som hjälpte till med att visa vägen. Om de då vet vägen vet de hur de 

ska samarbeta för att nå. Annars blir det ett rörigt samarbete, vilket barnen berättade för oss. 

Ett exempel på detta som vi har funnit i verkliga livet är när vi vandrat i skogar där det finns 

markörer som visar vägen just för att man ska veta vart man ska ta vägen för att inte gå vilse. 
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3.6.1 Vidare tankar om Layered Elaboration 

Efter att ha arbetat med metoden Layered Elaboration som Greg Walsh et al. berättade om i 

sin text “Layered Elaboration: A New Technique for Co-Design with Children”(2009) känner 

vi att det är en väldigt bra metod att använda när man vill inkludera barn som målgrupp i 

utvecklandet av ett spel. Det var en lärorik metod som gav oss mycket idéer och inspiration 

från de barn vi jobbade med. Metoden har gett oss en insyn på deras tankar och idéer samt 

ökat vår förståelse för dem. Vi känner att metoden Layered Elaboration är en effektiv metod 

som vi kan tänka oss att använda oss av i framtida projekt.
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3.7 Sammanfattning / Resultat 

Vi hade i vår frågeställning att ta reda på hur vi ska kunna få det virtuella i ett spel att kunna 

motivera spelarna till samarbete och locka till gemenskap. Efter genomfört speltest har vi 

kommit fram till att grafiken i vårt spel måste vara tydlig nog för att man ska veta vad målet 

är men samtidigt ändå ha en viss otydlighet för att tvinga spelarna till att samarbeta med 

varandra för att de ska förstå hur de ska gå tillväga för att nå målet. Vi har lärt oss att de 

inledande banorna i vårt spel måste visa väldigt tydligt om hur grunden i spelet fungerar för 

att spelarna ska till exempel förstå vilka kontroller som finns till gängliga. Vi såg tack vare det 

speltest vi hade med barnen att om spelarna inte fick lära sig grunden i spelet tillräckligt väl 

hade de svårt att förstå de mer avancerade banorna som kom senare. Som vi märkte i 

speltestet var att vissa av barnen hade svårt att hålla koll på vilka knappar på tangentbordet de 

skulle använda. Efter att skyltarna som visade kontrollerna grafiskt var borta glömdes 

kontrollerna bort fort vilket ledde till otydlighet. Hade kontrollerna representerats grafiskt 

konstant genom hela spelet hade förmodligen detta problem inte funnits. Dessutom om vi 

hade valt att spelarna kunde spela spelet med handkontroller tror vi att det skulle vara lättare 

för barnen att spela då det är mindre knappar på en handkontroll jämfört med ett tangentbord 

till en dator. 

 

Vi märkte att skylten som skulle berätta grafiskt om viktskillnaden mellan äpplen och ekollon 

var för otydlig då ingen av barnen förstod skylten. Precis som Donald Norman berättade i sin 

text “Design of everyday things”(2013) om att dörrar borde vara lättförstådda borde skylten 

som skulle lära spelarna om viktskillnaden vara lika lättförstådd då det handlar om att lära 

spelarna grundmekaniker. Sådant som inte är tänkt att vara avancerade ska vara lätt att förstå.  

När vi ska utveckla grafik för ett spel måste vi fundera på hur tydligt grafiken ska vara. När 

du stöter på det första hindret i ett spel kanske det hindret inte ska vara för otydligt i hur det 

visuellt berättar för dig hur du ska klara av det. Lätta hinder ska vara tydliga med hur de 

kommunicerar med spelare för att spelare ska förstå hur hindren ska tas itu med, samtidigt 

som svårare och mer avancerade hinder ska vara otydliga för att spelare ska tvingas samarbeta 

för att förstå hur de ska ta itu med dem. Grafiken pratar med spelarna. 

 



Sida 32 av 32 
 

Källförteckning 
 

Franker, Q. (2005). Bildspråk ur olika synvinklar - en problematisering av bilder i 

alfabetiseringsundervisning. Kompetensutveckling för sfi lärare. Stockholm: Lärarhögskolan i 

Stockholm. Från 

http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.96141.1343298302!/menu/standard/file/qarinfrank

er.pdf  [Hämtad 2015-05-15] 

McGonigal, J. (2011). Reality is broken: why games make us better and how they can change 

the world. London: Jonathan Cape. 

 

Melonio, A., & Gennari, R. (2013). Co-Design with children: the State of the Art. KRDB 

Research Centre Technical Report. Bolzano: Faculty of Computer Science, Free University of 

Bozen-Bolzano Från http://www.inf.unibz.it/krdb/pub/TR/KRDB13-1.pdf  [Hämtad 2015-05-

15] 

 

Norman, D. (2013). The design of everyday things. Revised and expanded edition. New York: 

Basic Books. 

 

Norman, D. (2002). The design of everyday things. New York: Basic Books. 

 

Robertson, T., & Simonsen, J. (Eds.). (2013) Routledge international handbook of 

Participatory Design. New York: Routledge. 

 

Walsh, G., Druin, A., Guha, L. M., Foss, B., Golub, E., Hatley, L., … Franckel, S. (2009). Layered 

Elaboration: A new Technique for Co-Design with Children. CHI 2009, April 4–9, 2009, Boston, 

Massachusetts, USA. Från http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2009-29/2009-29.pdf [Hämtad 2015-05-15] 

 

 
 


