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Förord
Skolväsendet i vårt svenska samhälle vilar på
demokratins grund och vår aktuella skollag slår fast
att utbildningen ska utformas i överenstämmelse
med våra grundläggande demokratiska värderingar.
I de övergripande målen för grundskolan (Lgr 11)
slås fast att eleverna ska tillägna sig kunskaper om
mänskliga rättigheter och vidare ska eleverna kunna
göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden utifrån personliga erfarenheter. Även förbereda
samtliga elever för delaktighet och medansvar och
för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett
demokratiskt samhälle.
Mina egna skolerfarenheter ger inte belägg för att
fördjupande ämneskunskaper är det mest centrala
för att öka elevernas framtidsberedskap utan att det
är skolans sociala och demokratiska fostran som är
viktigast för att utveckla elevernas självtillit. Det gäller
att kunna förmedla ”framtidstro” och visa på vilka
möjligheter som finns för att påverka framtiden. Att
kunna få inflytande över undervisningens innehåll och
arbetsformer ger en positiv framtidstro och samtidigt
ser man på sikt ökade möjligheter att kunna påverka
samhällsutvecklingen i framtiden. Att kunna ta
ställning, skapa debatt, beröra och väcka engagemang
hos människor som till det yttre är olika oss, men som
ändå till det inre är lika och samtidigt veta att saker och
ting går att förändra till det bättre.
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Dagens unga representerar och är vår brygga till
framtiden. Idag ser vi klimathotet, terrorismen, en
växande främlingsfientlighet och ökande spänningar
runt om i världen. Vart är vi egentligen på väg? Vi står
inför nya globala utmaningar. Nu gäller det att kunna
visa på att vår värld hänger ihop och att vi är beroende
av varandra. Det gäller att skapa en stabil och rättvis
utveckling i världen. Vi ser i dagens värld att människor
vill få mera inflytande och känna sig mera delaktiga.
Vara med och ta beslut helt enkelt. Det gäller att på sikt
kunna skapa en värld med delaktighet och rättvisa.
Ytterst är projektet Utopia – ett KUL barndemokratiprojekt ett led i arbetet med att stärka skolans
demokratiarbete i enlighet med Barnkonventionen
och utveckla nyfikenhet och vilja till engagemang hos
våra skolelever genom att hitta nya verktyg i kampen
att vidareutveckla vårt demokratiska samhälle.
Slutligen, ett stort tack till alla Er som hjälpt oss att
förvekliga detta projekt. Det är från ord till handling
som gäller. Det finns hopp om en bättre värld!
LYCKA TILL!
Stellan Bäcklund
Ordförande i Örnsköldsviks FN-förening

TACK!
Ett särskilt stort tack till eleverna på Hemlingskolan, Själevadskolan, Sörlidenskolan samt Gymnasiesärskolan i Örnsköldsvik.
Stort tack även till pedagogerna på de fokusskolor som deltagit i
projektet.
Tack för gott samarbete och gott stöd:
Allmänna arvsfonden
Kulturverket i Umeå

Humlab, Umeå universitet
Kulturskolan Örnsköldsvik
Medlemmarna och styrelsen i Örnsköldsviks FN-förening. Ett
extra tack till referensgruppen som stöttat upp så snart behov
funnits.
Personalen på Sliperiet i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun, Kultur och Fritidsenheten & Tillväxtavdelningen
Industrigruppen Örnsköldsvik
Lärarförbundet i Örnsköldsvik
Demokratiakademin

Utan er hade det inte varit möjligt att
genomföra detta projekt. Era insatser har
betytt mycket för projektet från start till slut.
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Kapitel 1
Utopia - ett KUL barndemokratiprojekt
Örnsköldsviks FN-förening drev projektet Utopia - ett
KUL barndemokratiprojekt mellan åren 2014 och 2017.
Projektets avsikt var att skapa ett demokrativerktyg där
“spelifiering av undervisning” och barns delaktighet
i skapandeprocessen låg till grund för skapandet av
ett interaktivt spel i form av en digital plattform med
analoga inslag.
Avsikten med spelet är att väcka barns- och ungdomars
nyfikenhet, lust och vilja att samarbeta och att
engagera sig i olika samhällsfrågor. Det övergripande
projektmålet var att att skapa ett nytänkande verktyg
för att främja kunskap och förståelse för demokratiska
värderingar och processer.
Projektets målgrupp var barn och ungdomar i åldrarna
9-25 år, pedagoger och aktörer som jobbar med demokratifrämjande i både privat, ideell och offentlig sektor.
Ytterliggare ett mål var att nå ut till aktörer som jobbar
med teknologibaserad inlärning för barn.

En av projektets många expertgrupper.
Bilden är tagen på Själevadskolan i Örnsköldsviks kommun.
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Spelets primära målgrupp var barn i årskurs 4-6.
Under projkettiden avgränsades målgruppen till barn i
Örnsköldsviks grundskoleområden.
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Bakgrund
Det finns ingen regelbok för demokrati. Den
demokratiska processen måste erövras steg för steg
och det finns inga recept för framgång. Demokratisk
förståelse och förhållningssätt kan handla om livsfilosofi
och grundläggande värderingar eller vara strukturer i
samhället. Hur framtidens demokrati kommer att se
ut vet vi inte idag. Vad vi kan veta med säkerhet är att
ingen kan ta demokratiska förhållningssätt för givna.
Om unga idag inte känner sig delaktiga har vi en svår
framtidsutveckling framför oss. Det gäller att fånga
både barns och ungas engagemang.
Det är mot den bakgrunden som demokratisatsningen Utopia – ett KUL barndemokratiprojekt initierades i
Örnsköldsviks kommun.

Teknologibaserat lärande
Under Eduplay Challenge-veckorna i Umeå 2014
uppmärksammades det att ”skolans digitalisering
har försenats i förhållande till teknikens framsteg”.
Detta till trots har Sverige kommit långt i processen
att jobba med digitala verktyg. Bristen på teknisk
utrustning i skolan och bristen på kunskap hos lärarna
är ett av huvudämnena i Teknikdelegationens rapport:
Framtidens lärande, i dagens skola? – internationell
forskningsöversikt kring IKT och skola (2010). Rapporten
fastslår även att:
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”I en tid där IKT i en allt högre grad präglar samhället, är
det nödvändigt att analysera vad detta innebär för synen
på bildning, kraven på baskunskaper och villkoren för
lärande.”
”Diskussionen om användandet av IKT i skolan handlar
ofta om hur det främjar måluppfyllelsen, dvs. hur eleverna
utvecklas och deras kunskapsinlärning stärks. En lika
viktig fråga är hur redo dagens och framtidens elever är
att delta i yrkeslivet.”
I detta projekt utvärderades tillgången till datorer på
de skolor som deltog. Vid enkätsvar från pedagoger
som deltog framgick att flera pedagoger ansåg att
det behövdes mer kunskaper om IT som pedagogiskt
verktyg/hjälpmedel i undervisningen. Datorbristen
i skolorna påvisades. På en av skolorna fanns det 3
datorer att tillgå till 18 elever. På en annan skola fanns
20 datorer till 160 elever.

Gamification
Att arbeta med spel som pedagogiskt verktyg är
ingenting nytt. Det är en metod som tillämpas för att
hitta nya sätt att inhämta och processa fakta och väva in
visuella uttryckssätt med mer traditionellt textbaserat
lärande. Att använda digitala spel i undervisning har
blivit allt vanligare och detta utvecklas ständigt, även
om det fortfarande tas i bruk vid begränsade tillfällen.
Inom forskning har fältet spelbaserat lärande
(Game-Based Learning) vuxit fram, med egna
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konferenser, tidskrifter etc., som undersöker och
utvecklar pedagogiska metoder kring bl.a. spel och
inlärning. Fler och fler så kallade ”serious games”
utvecklas, dvs. spel som fokuserar på lärande snarare
än underhållning. Tillämpningsområdena finns t.ex.
inom historieundervisning, geografi, språkinlärning
och många fler områden.
Gamification, eller spelifiering är ett begrepp som
används för att förklara användandet av spelmekaniker
i verksamheter som konventionellt inte har applicerat
spelmekaniker.

Skeptikerna till trots har intresset från både lärarnas
och elevernas sida varit en drivkraft. Den skepticism
som finns beror ofta på en osäkerhet för vad spel och
teknik kan göra och hur de kan användas.
”Det gäller att försöka hitta det gemensamma språket,
jobba steg för steg och försöka sudda ut den där rädslan
för tekniken som finns”
Mattis Lindmark, spelkonstruktör som
		
skapat Utopia World-spelet

”Gamification handlar om att addera aspekter av
spel till existerande system i syfte att skapa långsiktig
lojalitet och motivation.”

Definition från Ola Jonsson, Awesome Gamification

Idag används gamification både inom näringslivet,
utbildningssektorn och i det civila samhället.
Huvudtanken när gamification appliceras är att skapa
engagemang och frivilligt deltagande. Det kan handla
om hur företag strävar mot att få sina anställda att
träna regelbundet eller hur en pedagog försöker göra
tråkiga ämnen roliga.
Att arbeta med spel i klassrummet innebär även en
del utmaningar. Under arbetet med Utopia-projektet
har frågorna varit många: ”Varför applicera mekaniker
från spel i seriösa verksamheter?”, ”Bidrar inte spel
till tävlande beteende bland spelarna (hänvisning
till barnen)?”, ”Kan inte eleverna bli speltokiga eller
beroende av spel om det uppmuntras i skolan?”.
4

Bilden är tagen på Hemlingskolan i Örnsköldsviks kommun.
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Spel ses av vissa som något man bör undvika medan
andra förespråkar spelandet. Den mångfald av spel
som finns idag ger utrymme för oändliga målgrupper
och behov. Trots att det finns både avancerade och
lätta spel är definitionen i stort alltid densamma.
”Ett spel är ett system bestående av spelare som är
involverade i en artificiell konflikt som resulterar i ett
kvantitativt utfall.”

Definition av spel från boken Rules of play

Pedagogernas roll är central
En viktig del av vårt arbete har varit, utöver att utveckla
spelet Utopia, att implementera spelet i klassrumsmiljö
tillsammans med pedagogerna. Användningen av
spelet kan ta olika former, men det blev uppenbart för
oss att inramningen är central för att uppnå syftet och
lärandemålen med spelet. För att förstå vad demokrati
är, gör, kan göra, och hur det görs, behöver begreppet
och processerna dels förklaras och illustreras, dels
tillämpas och leda till reflektion. Utopia – ett KUL
barndemokratiprojekt kan ses som en del i denna
lärprocess, och pedagogernas arbete blir central.
Avsikten med spelet är att erbjuda ett nytänkande
verktyg till pedagogerna genom de strukturer som
skolan redan har. Att jobba med demokratiska
värderingar och värdegrund är något som redan ligger i
skolans uppdrag. Utopia World-spelet ger pedagogerna
ytterliggare ett verktyg att använda.

En av projektets många expertgrupper.
Bilden är tagen på Själevadskolan i Örnsköldsviks kommun.

Sidan 7 i Läroplan för Grundskolan, Förskoleklassen och Fritidshemmet, 2011
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Behovet att stärka samhällets
demokratiarbete
I den svenska World Value Survey-undersökningen
som gjordes år 2011 beskriver Staffan I. Lindberg,
forskningsledare för World Values Survey-Sweden, att
”var femte ung svensk mellan 18 och 29 år kan tänka
sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar”.
Undersökningen påvisar att var fjärde ung svensk inte
tycker att det är viktigt att de får leva i en demokrati men
tycker att ”det vore bra, eller mycket bra, om Sverige
styrdes av en stark ledare som inte behöver bry sig om
riksdagen eller allmänna val”. Avslutningsvis kom man
i undersökningen fram till att ”nästan 15 procent av
de unga tycker att det vore bra, eller mycket bra, om
Sverige styrdes av militären”.

majoritetsbeslut. Dock är ett majoritetsbeslut endast
en överenskommelse om hur beslutet bör fattas. Det
mörka resultat som rapporten Rösträtt till salu (2012)
påvisar antyder att det finns ett behov av att stärka
samhällets demokratiarbete. Med andra ord är det
viktigt att se till att ungdomar förstår den bakomliggande
demokratiska processen och värdegrunden som
demokratin bygger på.
Som ung måste man få lära sig att förvärva makten och
att förstå beslutandeprocessen. Först när man förstått
byggstenarna i demokrati kan man förstå, agera och
bidra till demokratins bevarande och utveckling.

Staffan I. Lindberg och Richard Svensson har forskat
vidare i ämnet och försökt förstå orsakerna till denna
samhällsutveckling. I rapporten Rösträtt till salu ger de
en tydlig bild av forskningens resultat. Sammanfattningsvis har de kommit fram till att:
”Dagens system har under de senaste 20 åren formats
efter marknadens och det individuella valets princip
istället för demokratins. Om denna utveckling får
fortsätta riskerar den svenska demokratin att gå en
mörk framtid till mötes.”
Det är mot den här bakgrunden som man kan se
vikten av demokratisatsningen Utopia World inom
Örnsköldsviks kommun. Demokrati likställs ofta med
8

9

Kapitel 2
Metoder använda i Utopia- projektet
Praktiskt deltagande har varit det dominerande
arbetssättet. Metoden innebär att eleverna har deltagit
i processen att utveckla spelet, både praktiskt och
teoretiskt genom samtal och utvärderingar som gjorts
med elever och lärare.
Processorienterad kulturpedagogik har applicerats
genom inspiration från den metod som Kulturverket
har tagit fram (för mer info om Kulturverkets metod,
se sid 13). Vår tanke med detta har varit att processen
med barnen har varit lika viktig, eller viktigare än själva
resultatet.
Upplevelsebaserat lärande är en metod som låter
deltagarna behandla problem tagna ur verkligheten i
en simulerad miljö. I Utopia World jobbar vi med en
Sci-Fi miljö som inte har direkt koppling till verkliga
livet, dock har vi skapat ingångar för lärande baserat
på de upplevelser eleverna får i spelet.
Ämnesövergripande
och
värdegrundsbaserat
arbetssätt. Avsikten har varit att man ska kunna spela
spelet som en del i skolans kunskapsuppdrag – både
för att få nya kunskaper och lära sig den demokratiska
värdegrunden. Läroplanen för grundskolan har därför
sammanställts och arbetsgruppen har utgått från den
med avsikten att väva in ämneskunskap i spelet.
10
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Nya möten med samhällsaktörer som kan vara en del
av uppdragen i spelet. Här kommer kontakten med
”världen utanför skolan” in i spelet. Spelet har som
avsikt att främja studiebesök och att personer utifrån
blir inbjudna som besökare & föreläsare i skolklasserna.
Det skulle kunna vara personer från arbetslivet,
föreningar, myndigheter eller enskilda företagare.
Deliberativ pedagogik/deliberativa samtal. Några av
det deliberativa samtalets karakteristiska egenskaper
är: a) samtal där skilda synsätt ställs mot varandra och
olika argument ges utrymme, b) att deliberativa samtal
alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta
andra, det handlar bl.a. om att lära sig lyssna på andras
argument, c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs
strävan att komma överens eller åtminstone komma
till temporära överenskommelser.

Eleverna spelar olika roller. Styrman, kapten. forskare,
diplomat och kommunikatör är de fem olika rollerna som
tilldelas spelarna. Beroende på rollen får spelaren olika
uppgifter att utföra. En förutsättning är att alla gör sitt bästa
för att samarbeta och hitta lösningar gemensamt.
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Kulturverket i Umeå
- En omyndighet inom Umeå kommun
Kulturverket är en ”omyndighet” inom Umeå kommun
med den pedagogiska metoden ”barn säger åt proffs
vad de ska göra”. Deras konst- och kulturprojekt
har blivit prisbelönade och rönt uppmärksamhet
nationellt och internationellt. Sammanfattningsvis
är Kulturverkets uppdrag att ta vara på barns och
ungas kreativitet. Grundtanken är att besöka skolor
och arbeta tillsammans med elever i olika konst- och
kulturprojekt.
På Kulturverket arbetar konstnärer med starkt intresse
för pedagogik. Detta innebär att elever möter utövande
konstnärer och kulturarbetare i de projekt som drivs.
Sedan starten 2006 har två metoder utarbetats med
stöd från Allmänna arvsfonden. Båda metoderna
appliceras i nya projekt samt utvecklas, beroende
på vad barnen vill och på vilka konstnärer som är
involverade i projektet.
Barn säger åt proffsen vad de ska göra – är metoden
som löper som en röd tråd genom verksamheten.
Denna metod innebär att barnens och de ungas idéer,
tankar och alster utvecklas i samarbete med äldre
elever, studenter och ”proffsen”, det vill säga kulturinstitutioner och utövande konstnärer. Resultatet blir att
eleverna är skapare av och delaktiga i professionella
utställningar, föreställningar och konserter, men det
är vuxna med erfarenhet, kunskaper och resurser som
framför eller utför barnens idéer.
13

En av Kulturverkets framgångsfaktorer är att de kopplat
de offentliga kulturinstitutionerna och ett flertal
högskolor till sina projekt i skolan. På så sätt har de
sammanfört befintliga resurser och skapat möjligheter
för oväntade möten. Men naturligtvis är det viktigt att
inte fastna i gamla hjulspår, även om det handlar om
breda och farbara hjulspår. Det gäller att hitta nya vägar
för att hålla nyfikenheten och kreativiteten vid liv!

På bilden informerar Kulturverkets kulturpedagog Carl-Erik Engqvist om hur
det gick till när Kulturverket tog fram ett spel tillsammans med elever från
Umeå kommun. Åhörarna från Hemlingskolan i Örnsköldsviks kommun
deltog i Utopia ett KUL barndemokratiprojekt.

Exempel på projekt som Kulturverket har haft
Projektet Läkekonst
I korthet hade projektet som målsättning att engagera barn,
ungdomar och unga vuxna att skapa musik, film, bilder
och texter. På Norrlands universitetssjukhus deltog sjuka
barn tillsammans med sina hemklasser i ett gemensamt
skapande. Besökare på Café Vaniljdrömmen i Umeå skrev
låtar och producerade radioinslag för ”Radioverkstan” i P4
Västerbotten. Det konstnärliga materialet från projektet
kom att utgöra grunden för fotbollsmusikalen Fair Game
som hade premiär sommaren 2014. Projektet ledde även
till utställningar, konserter och filmvisningar.
Forskning är väl ingen konst?
Kulturverkets metod som sammanför forskare med
konstnärer och elever i klassrumsmiljö, där forskningen
blir konst! Kulturverket bjuder in experter eller forskare
som föreläser för elever i alla åldrar om sitt område. En
diskussion pågår om vad forskningen egentligen innebär.
När en förståelse skapats hos eleverna gör de konst
av forskningen och sin uppfattning om forskningen,
tillsammans med Kulturverkets konstnärer.
Fair City - nio små framtidshus
Skolbarn från Umeå arbetade kring 9 teman som är viktiga
för framtidens Umeå - vatten, barns rätt, kommunikation,
energi, mat, kunskap, resande, rymden och skolan.
Skolbarnens fantasier och visioner tolkades av designers,
konstnärer och musiker till 9 paviljonger som invigde kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Efter invigningen placerades
paviljongerna ut i varsin stadsdel/kommundel.
I projektet fick barn komma med idéer om hur Umeå skulle
kunna se ut i framtiden.

14
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Kapitel 3
Metoden steg- för steg
En av grundstenarna i metoden är att de barn och
ungdomar som deltar i processen är experterna. Deras
roll och deltagande i processen är avgörande för att ta
fram en väl fungerande produkt/resultat.
I Utopia-projektet har vi utvecklat en digital plattform i
form av ett spel med målet att skapa nya förutsättningar
för roliga lärandeprocesser om demokrati. Metoden
som vuxit fram genom projektet skulle kunna appliceras
på nästan vilken projektprocess som helst, men den är
tidskrävande och kräver god framförhållning.
I Utopia-projektet var ca 150 barn delaktiga. Det skulle
ha gått bra med 30 barn, men vi valde att låta processen
få stort utrymme.

Exempel på hur metoden kan användas
Låt oss säga att en biltillverkare vill använda metoden
för att utveckla en ny typ av bil.
Steg 1) Barnen får i uppgift att teckna ”framtidens bil”.
Genom berättelser och beskrivningar av bilen i text får
de chans att ge ytterliggare upplysningar om bilen.
För att på ett lämpligt sätt tolka barnens bilder och
återskapa dem till illustrationer till spelet var valet av illustratör
avgörande.

16

Steg 2) Biltillverkarens designers och ingenjörer går
igenom materialet och kartlägger de olika idéerna. De
17

låter sig inspireras och väljer ut små och stora delar av
barnens material för att därefter utveckla en prototyp.
Steg 3) När urvalet är gjort och en, eller två prototyper
är framtagna får barnen se resultatet och komma med
nya tankar och idéer. Barnens feedback ligger därefter
till grund för vidare utveckling av prototypen.
Steg 4) Prototypen vidareutvecklas vartefter barnen
bli tillfrågade igen. De får provsitta bilen och ha åsikter
om bilens insida och utsida. Barnens feedback blir
därefter en viktig källa till förbättringsarbetet.
Steg 5) När prototypen är nästintill klar får barnen testa
användarvänligheten av bilen. Inför detta moment bör
biltillverkaren ge instruktioner till barnen vad det är
som de bör fokusera på och vad för typ av feedback de
önskar.

Hur metoden växte fram
STEG 1)
Det första steget blev att ta fasta på barnens egna tankar
och drömmar om framtiden. För att målgruppen skulle
vara påtagligt delaktiga fick barnen från projektets
fokusklasser i uppgift att rita/teckna/måla hur de
tänkte sig att det kunde se ut i den galax där spelet
skulle utspela sig.
Frågeställningar som fungerade som grund för
insamling av materialet var: Vad finns i rymden? Vilka
bor där? Vad gör de där? Vad finns det brist på där?
Hur bestämmer man där? Varför är det så?

Viktigt att tänka på
Barnen bör bli väl informerade om ansvaret de har fått
genom att delta i arbetet och deras röster bör bli tagna
på STORT allvar. Materialet som barnen levererar i
steg 1 blir därför oerhört viktigt. Det bör ges tid och
kraft åt förberedelser. För att få barnen så kreativa
som möjligt bör de få tillgång till olika färgpennor, olika
sorters papper och annat material.
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STEG 2)

Materialet organiserades digitalt genom onlineverktyget/ presentationsprogrammet Prezi. En sammanställning gjordes även i utskriftbart format.
Sammanlagt var det 3 insamlingstillfällen i 6 klasser. Totalt var det 24
grupper som skapade 2 konstverk per grupp.

Barnens teckningar/målningar användes som underlag
för insamling av detaljerade berättelser. Med andra
ord, berättelserna skrevs utifrån de framtidsdrömmar
barnen hade framställt i teckningarna som tidigare
samlats in.

För att öka känslan av att vara del i något större och för att få eleverna
kretivitet maxad valde vi att låta bilderna rotera. Eleverna på vardera
skola fick därför tolka och skapa en inzoomning på någon detalj från
ursprungsbilden. De fick därefter skriva en berättelse om världen, planeten,
rymdskeppet eller figuren de valt.
Nedan illustreras hur sammanställningen organiserades.

Barnens material ligger till grund för grafiken,
spelmiljöerna och de miljö- och bakgrundsmässiga
förutsättningarna för de olika planeterna/världarna i
spelet.
Speldesigners, programmerare och illustratör gjorde
en artistisk tolkning av barnens material. Detta gör att
slutprodukten inte alltid kan igenkännas genom direkta
jämförelser. Detaljer plockas från många olika håll och
sammmanlänkas med material från olika teckningar
och berättelser.
En kravspecifikation för spelet togs fram. Viktigt steg i
utvecklingen då den satte grunderna för fortsatt arbete.
Informationen från barnens
material användes för att
bygga en grund till spelet.
Bilden till höger illustrerar
hur de olika civilisationernas
relationer ser ut.
Under skapandeprocessen
har mycket ändrats från
den ursprungliga planen.
Men denna karta över
civilisationerna lade grunden.
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Prezi erbjöd översikten som behövdes för att kunna se alla objekt
och bearbeta konsterken. Funktionellt då det går att zooma in
och ut och därmed få översikt.
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STEG 3)

STEG 4)

Spelkonstruktörerna skapade ett spelmekaniskt
ramverk utifrån förutsättningarna i steg 1 & 2.

Vid denna utvecklingsfas låg fokus på att utveckla en
demokratimetod som skulle ge barnen verktyg att
utföra uppdragen. Genom spelets demokratiövningar är tanken att barnen ska lära sig att kompromissa,
rösta, vara delaktiga i beslutsfattande samt, lära
sig bestämma HUR beslut ska tas. Tre olika typer
av övningar testades på barnen våren 2015 och
utvecklades under hösten 2015 när speltestningen var
i full gång. Övningarna ligger till grund för utformning
av de uppdrag som finns i spelet.

I denna fas fick elevgrupperna i fokusklasserna vara
delaktiga i den interaktiva spelutvecklingsprocessen
tillsammans med spelkonstruktörerna. De testade
systemlösningar och bidrog till händelseförloppen i
spelet. Genom feedback från speltester var barnen
medskapande i Utopia World-spelet. Utgångspunkten i
skapandet grundade sig i att det alltid är barnen som
har svaren.

Barnen fick utvärdera och ge feedback på vad de
tyckte hade fungerat bra. Även de medverkande
pedagogerna fick ge feedback som även den blev
avgörande för slutresultatet. Utopias arbetslag deltog
vid speltesterna och gjorde själva anteckningar över
vad som skulle förbättras.

Denna expertgrupp från Sörlidenskolan speltestade för
andra gången och skrev ner sina synpunkter på spelet
allteftersom de spelade.
Innan första speltestningen fick alla speltestare lära sig mer
om hur ett spel produceras och vad speltestning innebär.
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Varje speltest avslutades med att samla in muntlig feedback. Detta
kompletterades med tankar som barnen skrivit ned.
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Kapitel 4

STEG 5)
Speltestningen
och
förbättringsarbetet
av
betaversionen av spelet skedde i flera omgångar.
Förutom 3 speltestomgångar hos fokusklasserna
har 100 ”nya” speltestare bidragit från en skola som
tidigare inte medverkat i processen. Betaversionen
testades även i 2 omgångar av elever från kommunens
gymnasiesärskola.
En av skolorna
som tagit del av
projektet är en
mottagningsskola där
ca 60 % av eleverna
har annat modersmål
än svenska.
En annan skola var
en landsbygdsskola
5 mil från centrala
Örnsköldsvik.

Barnens och pedagogernas tankar och
reflektioner om metoden
Första året - skapa världar till spelet
Den första frågan, ”Hur har det varit att delta i Utopiaprojektet?” besvarades med nästan uteslutande
positiva kommentarer. Nedan finns ett diagram som
visar vilka svar som varit vanligast från elevgrupperna.
Kommentarer såsom “Det har varit roligt att bestämma
i grupp.”, “Okej.” och “Inte så kul hela tiden men
ibland var det kul. Ibland var det spännande.” fanns
bland svaren. Från pedagogernas håll var omdömena
uteslutande positiva. Kommentarer som “lärorikt”,
“inspirerande” och “motiverar eleverna” fanns med.

Spelets betaversion
Planeten Bulbius som
syns närmast i bild
omges av mördarluft
som är inkapslat av
bubblor.
I bakgrunden ser ni
planeterna Lurganus,
Nevus, och Forméa.
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Angående frågan om vad elever och pedagoger lärt
sig fanns en stor variation i svaren, även om vissa,
”samarbeta” och ”hitta på saker med fantasin” var
överlägset vanligast bland eleverna. Hos pedagogerna
var det vanligast att påpeka hur de lärt sig nya sätt att
arbeta med demokrati- och värdegrundsfrågor.

Andra året - Speltest
Speltesterna inleddes efter det att de medverkande
pedagogerna fått utbildning
i
Gamification,
Kulturverkets
metod,
demokratiarbete
samt
information om Utopia-spelets första betaversion.
Eleverna som medverkade i projektet deltog i större
och bättre omfattning än väntat. Med andra ord, tog
barnen på sig rollen som speltestare och medskapare
till spelet med större inlevelse än förväntat.

Sammanfattningsvis går det att säga att resultatet från
första projektåret visar på uppskattning hos eleverna
som har deltagit i projektet.
Vi fann att det fanns utrymme för förbättring i hur
skolbesöken skulle läggas upp. Dessutom visar
resultaten på att alla elever inte är positiva och
entusiastiska till att delta, vilket vi tog fasta på vid
förbättringsarbetet. Dessutom är det sannolikt att
personlighet, nya arbetsmetoder och gruppindelning
påverkar negativt. Från pedagogernas håll var
responsen positiv och pekade tydligt på att Utopias
arbetsmetoder var både nya och intressanta.
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Totalt genomfördes 16 besök hos skolklasserna som
medverkade. De återkommande besöken hos samma
skolklasser visade sig vara ett lyckat koncept. De
kände igen sig i spelet och kunde se vad som hade
förbättrats. Det fick eleverna att förstå och känna hur
viktiga deras röster varit och att spelkonstruktörerna
lyssnar på deras feedback. Barnen var en viktig del av
den iterativa* processen Research & Development och
kände själva hur deras åsikter var av stort värde.
I utvärderingarna som elever och pedagoger fick fylla
i efter att speltesterna avslutades framgick att de
upplevt medverkan som lärorik och rolig. På frågan
”Skulle ni vilja att fler skolklasser fick chansen att vara
med om samma sak?” svarade 90% jakande.
*en iterativ process är en upprepande process. Iterationen
innebär ständig utvärdering och förbättring, forskning följd av
utvärdering och därefter vidareutvekcling. Cirkeln sluts först
när man sätter ett avslut.
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De pedagoger som deltog i projektet svarade att
eleverna varit mycket engagerade och inspirerade av
medverkan i projektet.
Övergripande visade utvärderingarna att eleverna
tyckte det var mycket roligt att få vara med att skapa
ett spel. Det som beskrevs som negativt med spelet
och medverkan var att det var mycket text i spelet.
Många upplevde att texten var svår.
Många spel idag för målgruppen 7-15 år är inte
skapade som rollspel i den bemärkelsen att det krävs
att spelaren behöver ”läsa in sig” om spelets världar
samt att spelen inte är uppbygda med text. Detta
medför att barnen mest troligt inte är vana vid den
typen av spel.
För oss som arbetat med att ta fram Utopia World har
spelet varit ett verktyg som ingår i en arbetsmetod.

Spelutvecklarnas tankar och
reflektioner
”I slutändan så är det digitala bara en plattform för
diskussion. Det som händer i klassrummet annars, det
gruppen jobbar med, samarbetar kring etc, det börjar
långt innan den digitala produkten. På så sätt är Utopia
en diskussionsplattform lika mycket som ett spel”
Carl-Erik Engqvist, konstnärlig ledare på Humlab,
som arbetat med Utopia-projektet.

”Ett digitalt spel är ett effektfullt sätt att presentera
information, att ge feedback och skapa motivation.
Men det vi levererar är också en process och en metod,
som ska tillämpas i klassrummet. För egentligen, det
barnen och pedagogerna behöver är inte i första hand
ett dataspel - det de behöver är nya intressanta sätt att
jobba.”
Adrian Löwander, speldesigner, Utopia World

En av projektets många expertgrupper.
Bilden är tagen på Själevadskolan i Örnsköldsviks kommun.
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En annan utmaning i vårt arbete har varit att möta
barnens vanor och förväntningar på vad ”spel” är.
Dagens barn växer upp i en värld där datorer och
internet ofta är en självklar del av vardagen, och just
därför visade det sig att deras dator- och spelvanor
kan utgöra en utmaning. Barnen är ofta vana vid en
viss typ av grafik genom kommersiella spel, där man
ofta spelar online, vilket innebär att de sitter ensamma
vid datorn medan deras eventuella med/motspelare
finns uppkopplad någon annanstans, och klickar
sig fram snabbt genom olika uppdrag eller nivåer.
Utopia-spelet skiljer sig från dessa spel och bygger på
att barnen spelar tillsammans i mindre grupper och
löser uppgifter som presenteras i textform. Tack vare
den pedagogiska inramningen har anpassningen till
denna form av spelandet skett oproblematiskt.
Som beskrivet i denna metodbok har processen bakom
Utopia - ett KUL barndemokratiprojekt varit minst lika
viktig som slutprodukten. När projektet avslutas står
vi inför utmaningen att sprida kunskapen om denna
process lika mycket som själva produkten, dvs. spelet.
Slutligen hoppas vi att denna metodbok kan var ett led
i att öka kunskaper om metoder som inkluderar barn
i skapandeprocesser och inspirera till diskussioner,
kunskapsförmedling och lekfull inlärning.
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Låt barnen vara experterna
är en erfarenhetsdokumentation
från projektet Utopia - ett KUL
barndemokratiprojekt som
genomfördes i Örnsköldsviks
kommun år 2014-2017.

Projektets avsikt var att utveckla
ett nytänkande demokrativerktyg
i form av en digital plattform
med analoga inslag. Metoden
som utvecklades under
projekttiden dokumenterades
och har sammanställts i denna
metodbeskrivning.
Projektägaren Örnsköldsviks
FN-förening är stolt över att ha fått
samverka med eleverna på 5 skolor
i Örnsköldsviks kommun för att
skapa spelet Utopia World.
Ett stort tack till våra möjliggörare

