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Sammanfattning 
 

I denna studie undersöks ett brädspel under utveckling. Innehållsmässigt bygger spelet på 

folklore och folkminne förlagt till delregionen Skaraborg. Med stöd av karta och resurskort 

berättar spelarna sagor. Utveckling och formgivning av spelet baseras i bland annat chunking-

teori, effekter av kooperativt lärande och flytande roller bland spelare och spelledare. Svar 

eftersöks i frågan om spelare i sagoberättandet föredrar att samspela eller om de hellre tävlar 

mot varandra. För att utröna detta har spelet utvecklats med stöd av fokusgrupp och därefter 

testats med tre grupper av spelare i varierande ålder under spelsessioner som observerats. 

Efter spelsessioner har intervjuer hållits med spelledarna, vilka i spelet kallas Sagomästare.  

Svaren har analyserats för att bedöma vilka justeringar som går att göra i spelets fortsatta 

utformning, dels för dess potentiella underhållningsvärde och dels för dess möjliga funktion 

som pedagogiskt verktyg.  

Nyckelord: Brädspel, muntligt sagoberättande, kooperativt lärande, interaktivt lärande, 

chunking-teori 
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1 Introduktion 

Kunskapsinhämtning har varit del av människans historia sedan urminnes tid. Formen denna 

inlärning har tagit är varierad, men har i historisk tid bestått av exempelvis läsande, tal, lek 

och spel. När dessa fyra sätt att lära sig blandas i ett spel, kan spelet då göras mer eller mindre 

inlevelserikt och intressant trots dess underliggande seriositet?  

Detta arbete behandlar i huvudsak resultatet av den iterativa utvecklingen av ett brädspel för 

upp till fyra spelare, baserat på det vid Högskolan i Skövde utvecklade transmediala projektet 

Kiras och Luppes Bestiarium - KLUB, som är ett delprojekt och demonstrator under 

paraplyprojektet Kulturarv och Spelteknologi i Skaraborg (KASTiS).  

Samverkansprojektet KASTiS är finansierat av Skaraborgs kommunalförbund och Högskolan 

i Skövde, i en första omgång 2015 – 2018 och i en pågående 2019 - 2021. Inom KLUB-projektet 

har under fyra år 15 barnböcker och en Augmented Reality-app utvecklats, med ett innehåll 

som bygger på lokala sägner och folkminne. Arbetet med brädspelet är baserat i teorier om 

immersion, interaktivt berättande och interaktivt lärande samt minne. När det gäller det 

senare området främst teorier om så kallad chunking. Dessa ämnen blandas och formar ett så-

kallat seriöst spel, som kan upplevas både genom kooperativa och kompetitiva lägen.  

Arbetet ställer frågan: När ett brädspel utvecklats med lärandemål, föredrar spelare att tävla 

mot varandra för att visa sin personliga kunskap, eller kämpar de hellre tillsammans för att 

som grupp besegra en utmaning?  
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2 Bakgrund 

Brädspelet som legat till grund för denna rapports arbete är som nämndes ovan del av ett 

transmedialt projekt med bakgrund i tidigare arbeten vid Högskolan i Skövde (Vipsjö, 2018). 

I slutrapporten för den första omgången av KASTiS, 2105 – 2018, beskrevs kort två 

inspirationsprojekt för demonstratorn Kiras och Luppes Bestiarium, båda utvecklade vid 

Högskolan i Skövde. Det var äventyrsturen och datorspelet Jakten på den försvunna 

guldreserven, på Karlsborgs fästning (sedan 2011), samt spelappen Elins mysterium (sedan 

2013) i Skövde. 

Från båda dessa projekt har främst hämtats inspiration vad gäller deras användning av fiktiva 

karaktärer för att levandegöra historiska miljöer. Detta är något som genomsyrar 

barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (här efter kallad KLUB). Karaktärernas äventyr 

rör sig i ett universa som också är Skaraborg. Genom äventyren lyfts folkminnen i form av 

lokala sägner, sagoväsen och verkliga kulturarvsplatser fram.  

Som stöd till böckerna, som ges ut på Lokrantz förlag (Lidköping), finns en Augmented 

Reality-app, KLUB Bestiarium. I den samlas de sagoväsen som återfinns i böckerna. 

Utvecklingen av brädspelet har gjorts i samma anda som böcker och app. Även om det ska gå 

att spela helt och hållet för nöjes skull, finns tanken att också att utnyttja spelet som 

pedagogiskt verktyg. Ett verktyg som kan användas för att skapa intresse för lokal historia och 

folklore (Vipsjö, 2018). De populärkulturellt utformade karaktärerna i böckerna är skapade 

för en målgrupp på ca 6 – 12 år. För brädspelet tänks målgruppen vara i ungefär samma ålder, 

men då gärna med någon äldre deltagande spelledare. 12 år ska inte ses som en övre gräns, då 

tanken är att även äldre spelare ska finna spelet roande. 

Spelet och bokseriens fokus är följande: 

  Skapa intresse för kulturarv, historia, myter och folktro bland yngre (6-12 år gamla) 

barn.     

 Ge kunskaper om så väl ickemateriellt kulturarv som materiellt.     

 Fokusera på lokalhistoria, Västergötland i allmänhet men Skaraborg i synnerhet. 

Den digitala tekniken och inte minst digital spelteknologi möjliggör att på ett hållbart sätt 

skapa ett interaktivt och dynamiskt förmedlande av kulturarv. Ett förmedlande där deltagare 

är med och skapar berättelsen. Genom en transmedial approach till kulturarvsberättandet 

kan samma berättelsevärld användas i hemmet, på museer, och ute i landskapet vid 

kulturarvsplatser. Brädspelet är inte digitalt, men det ingår i den transmediala franchisen för 

KLUB. För mer läsning om användning av interaktivt berättande på museum, se exempelvis 

Nina Simon (2010), The Participatory museum. 

2.1 Transmedialt berättande 

Ett berättande som utförs transmedialt använder flera olika former av media för att berätta 

inom ett, mer eller mindre, sammanhängande narrativ, eller för att stödja en existerande 

berättelse med mer djup eller bakgrundsinformation (Jenkins, 2007). Denna eller dessa 

berättelser kan även agera för att framhäva existensen av en annan produkt som är kopplad 

till berättelsen (så kallad franchise), som ett återberättande av tidigare händelser i den andra 

produkten, eller som en prolog eller epilog. 
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Ett annat syfte med ett transmedialt projekt är att ge flera ingångspunkter till ett och samma 

franchise (Jenkins, 2007). Vad som intresserar en person kanske inte direkt intresserar en 

annan, därmed kan exempelvis ett spel skapa intresse för en bok, eller vice-versa, beroende på 

målgruppers olika huvudintressen. Dessa målgrupper kan då även få en produkt som är 

designad efter sina egna intressen i allmänhet, eller åtminstone de intressen skaparna av 

produkten anser de har. Exempel på detta är företaget Marvels försök att locka unga kvinnor 

till sin Spiderman-serie av filmer och böcker genom att släppa böcker med fokus på romans 

och drama som “Spider-man loves Mary Jane” (Jenkins 2007). 

2.2 Inlärning och berättande i spelform 

Redan 2005 skrev Michael Zyda i artikeln ”From visual simulation to virtual reality to games”, 

att interaktiv inlärning vuxit i betydelse under de två senaste decennierna, ofta med fokus på 

digitala spel och berättande (Zyda, 2005). 

Fokus för studier inom området interaktiv inlärning har bland annat legat på hur studenter 

tar till sig information. I en av dessa studier undersöktes hur lärande fungerar inom vissa 

bestämda tidsramar, hur studenter kategoriserade och ordnade inlärda moment som 

berättelser, med början mitt och slut (Hazel P, 2008). 

2.2.1 Interaktivt och transmedialt berättande 

Av detta tidigare nämnda fokus på narrativ som stöd för minne följer ett behov av att definiera 

interaktivt berättande i sig. En definition av Chris Crawford (2013) som ger en transmedial 

beskrivning lyder fritt översatt “... en interaktiv berättelsevärld. Ett universum som innehåller 

alla de dramaturgiska element som författaren vill att användaren ska kunna interagera med. 

En enda resa genom denna värld berättar en historia. Men en god berättelsevärld är djup nog 

för att tillåta många olika och intressanta resor” (Crawford, 2013). 

Interaktivt berättande kan här anses användas för att förflytta användare, om inte fysiskt, så 

åtminstone mentalt till andra platser och världar, som genom flera olika medier upplevs i en 

mer komplett form snarare än om de endast blir lästa eller lyssnade till. 

2.2.1 Seriösa spel 

Spel vilka har som mål att exempelvis lära ut fakta och arbetsmetoder via interaktivt 

berättande kallas Serious Games, fritt översatt till svenska, seriösa spel. En bred definition av 

dessa kan sammanfattas som, översatt: “Spel vilka engagerar användaren och som samtidigt 

stödjer andra mål än endast ren underhållning” (Alklind Taylor & Backlund, 2011, s 64). Dessa 

spel har ofta, förutom berättande, grafik och underliggande mjukvara, även inslag av 

pedagogik (Zyda, 2005). 

Ett annat begrepp som kan användas för dessa sorters spel är aktivist-spel (Flanagan, 2009, s 

13), speciellt då spelet försöker ändra något externt från spelet i sig, som att framhäva en 

händelse, historia eller debatt. Det handlar således här om spel för förändring. Ämnen och 

fokus för dessa spel kan variera, men har ofta som huvudfokus att lära ut fakta samtidigt som 

de framhäver en viss inställning, negativ eller positiv, till ett valt ämne. 
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Rollen som seriösa spel spelar i inlärning är dock under debatt, forskare anser att spelen i sig 

har ett värde, men att de inte helt kan ta över det arbete som lärare har i utbildningsarenan 

(Alklind Taylor, 2014). Vad spelen däremot kan göra är att stödja lärarens roll i sitt arbete, 

vilket enligt forskare är anledningen till att seriösa spel, i framtiden bör utformas som redskap 

inte endast för en grupp användare (spelare) utan även för lärare. Lärare bör kunna ta en aktiv 

roll i att både testa spelares kunskap utanför spelets gränser, men även utforma eller justera 

utmaningar och svårighetsgrader inom spelets ramverk (Alklind Taylor, 2014). 

Ett exempel på spelutvecklares uppfattning om möjligheterna att lära genom spelande 

framgår av marknadsföringen för kortspelet Ragnarok. Destiny of the Gods – Norse 

Mythology Card Game (2020-03-06). På frågan om varför spelet utvecklats svaras det: ”Our 

dream was to create something so engaging that you would learn something new even by 

accident” (2020-03-06). I viss mån kan citatet få stå även för hur brädspelet som utvecklas 

inom denna studie tänks fungera. Om spelet är tillräckligt roande för att spelas, så kommer 

spelare att lära sig åtminstone något, genom att exponeras för innehållet. 

2.3 Inlärning i samspel 

Då det spel som utgör testbädd för projektet är ett spel för flera spelare och designas runt 

tankar om inlärning i grupp, kan även detta område behöva studeras. 

Björn Berg Marklund m.fl. (2013) refererar i ”Children’s Collaboration in Emergent Game 

Environments” till en studie baserad runt interaktiv inlärning av programmering bland 

studenter (Jehng, 1997). Här beskrivs ett ramverk vilket identifierade och kategoriserade olika 

dynamiska beteenden och roller bland de studenter som utgjorde försökspersoner. Resultatet 

av dessa studier beskrivs som följande, fritt översatt: Roller skapas, antingen direkt via 

inflytande från lärare, eller dynamiskt, beroende på kunskapsnivåer gällande det valda ämnet 

hos försökspersonerna, samt om personerna i fråga är indelade i grupper (Berg Marklund m.fl. 

2013). Översatt till en brädspelsspelsituation med viss lärandefokus kan således tänkas att 

spelarna på ett dynamiskt sätt finner olika roller. Bland annat beroende på kunskapsnivå. För 

ett spel där upplägget planerades att testas i både kooperativt och kompetitivt spelläge var 

detta intressant att begrunda. Att kunskapsvariation inom grupper i sig kan bidra med 

dynamik.  

Berg Marklund m.fl. (2013) skriver, att om gruppen har vissa medlemmar med kunskaper eller 

förmågor utöver de andra medlemmarna i gruppen, så kommer de med djupare kunskaper 

dynamiskt anta ledar- eller mentorroller, särskilt ifall individers framgång hänger på gruppens 

framgång. Där lär inte bara dessa mentorer ut viktig kunskap och förståelse för de verktyg som 

krävs för att utföra en uppgift till sina studenter, de förstärker även sin egen förståelse när de 

upprepar vad de försöker lära ut. Detta kallas, fritt översatt på svenska “samlärande av elever” 

(Berg Marklund m.fl. 2013). 
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Figur 1 Exempel på illustration av flödesschema över kooperativt lärande. Wang, Y.H. 

(2017). ”Strategies of Cooperative Learning”. Yong Huei Wang är miljöforskare 
ursprungligen från Taiwan, specialiserad inom “environmental education, social study and 

cooperative learning” (2020-03-09). 

Grupper där det däremot existerar en jämnare kunskapsnivå bland dess medlemmar skapar 

inte dessa nämnda roller: Här får medlemmar i grupperna tala mer fritt och öppet, samt löser 

problem tillsammans, vilket inte bara förstärker känslan av samspel, men även ger en 

helhetsbild av det ämne de studerar. Denna kategori av inlärning föredras när lärare vill skapa 

en känsla av kamratskap i en elevgrupp, samt vill stödja införskaffande av kunskap genom 

försök och misstag (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Denna inlärningsmetod kallas, 

fritt översatt på svenska “kooperativt lärande”(Berg Marklund et al, 2013). 

Studier visar också, att de roller som uppstår vid samlärande, i stor grad kan vara flytande, 

beroende på om metoden för den interaktiva inlärningen kan modifieras (Alklind Taylor 

2011). Detsamma verkar även vara resultatet i andra studier när rollerna var mer definierade, 

i den mer traditionella formen av lärare och studerande. Alklind Taylor (2011) beskriver att 

lärare skapade kartor eller utmaningar inom ett spel som utgjorde grund för ett experiment, 

utefter vad de ansåg spelarnas förmågor var. Men spelare/testdeltagarna kunde även de lära 

sig skapa samma sorts artefakter, antingen för att ge utlopp för inneboende kreativitet, eller 

för att utmana andra spelare. Lärare kunde då även de spela dessa artefakter och få lärdom 

om på vilken kunskapsnivå spelaren låg: Om de hade kunskapen att inte bara förstå hur de 

kunde skapa delar av ett spel, men även hur dessa delar faktiskt fungerade inom den 

kunskapsram läraren ville lära ut, gav detta en bild närmare verkligheten av spelarens 

förståelse för eller inom det material som lärandet avsåg (Alklind Taylor, 2011). 

Utöver den ovannämnda förståelse-översikten gav spelandet en övrig positiv effekt: Lärare 

och studerande kunde känna större samhörighet, speciellt om spelet kunde spelas 

tillsammans med flera spelare, eller där ett rollspelsscenario som vid en militärövning eller 

manöver var fokus för spelet (Alklind Taylor, 2011). Lärare kunde då aktivt delta och anta en 

av flera roller, som mentor, medspelare eller motståndare, beroende på det behov som de 

kunde uppmärksamma under en spelsession. 
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2.4 Arbetsminne - “chunking” 

Människans arbetsminne, eller korttidsminne, har varit fokus för ett antal studier genom åren. 

En av de studier som citerats mest och haft inflytande över flera studieområden är det av 

George Miller etablerade konceptet “chunks” eller “chunking” (Miller, 1956). Millers 

grundläggande upptäckt var att människan verkade samla och kategorisera minnen i så 

kallade chunks, samlingar bitar av information som kan användas och minnas i samband med 

andra chunks i interna minneslistor. Gränsen för storleken på dessa minnesdelar har lämnats 

abstrakt, då detta varierar från ämne till ämne som individen försöker minnas. 

Däremot har en övre gräns på cirka sju chunks, plus/minus två, etablerats i Millers studie. 

Denna gräns har bestridits av senare forskare, bland annat Nelson Cowan, som hävdar att 

gränsen ligger närmare fyra, med viss tillåtelse för fluktuation (Cowan, 2004). Mängden 

chunks påverkas också av ålder. Yngre subjekt kan ha svårare att utföra chunking då det är en 

förmåga som utvecklas under livstiden (Cowan m.fl. 2006). Var än sanningen ligger, har 

forskare fortsatt presenterat bevis för att processen vid namn chunking ligger till grund för 

hur människor samlar in och delar upp kunskap. En process som ligger till grund för en stor 

andel av våra dagliga aktiviteter, som exempelvis inlärning av komplext språk (Boyland, s 12, 

1998). Dess vikt verkar ha bevisats vid kodande av våra minnen, men även problemlösning 

(Rosenbloom m.fl. 1990), inlärning av färdigheter (Anderson, 1987) samt implicit inlärd 

kunskap som underförstådd förståelse för grammatik (Servan-Schreiber & Anderson, 1990). 

Även de specifika gränserna för hur studenter kategoriserar faktiska berättelser och 

sekventiell information har testats. Bland annat i en studie vilken hade som mål att verifiera 

chunking-forskningens antaganden (Black & Bower, 1979). Det specifika målet var att testa 

om antagandet om delar (chunks) och minne höll när försökspersoner gavs uppdraget att lära 

in och minnas berättelser, snarare än enklare ord eller nummer, samt vilka former denna 

inlärning antog. 

Resultaten visade att försökspersonerna delade upp punkter i berättelser som “poänger”, där 

innebörden av ett kapitel eller känslomässigt moment i berättelsen gavs ett namn som sedan 

upprepades när berättelsens helhet skulle återberättas. Dessa poänger var personligt 

individuella, men följde ändock ett liknande tema (Black & Bower, s 308-319, 1979). Vad detta 

visade var att även berättelser kunde komprimeras och göras mer personligt bekanta eller 

hanterbara, för att senare kunna frammanas från långtidsminnet. Även denna studies resultat 

är intressant med tanke på hur mekaniken hos brädspelet i detta arbete utformas. 

2.5 Flow 

Ett sinnestillstånd vilket på engelska benämns ”flow”, har beskrivits som ett tillstånd av 

oavbruten koncentration på en viss aktivitet som bibehålls eftersom “... the quality of 

experience while involved in these activities is intrinsically rewarding“(Csikszentmihalyi, 

1993, s 7), eller med andra ord, upplevelserna i aktiviteten är belönande i sig, utan en direkt 

extern belöningsmekanism. Den engelska benämningen flow används ofta även på svenska. 

Csikszentmihalyi (1993, s 7) menar att tillståndet kan uppnås då aktiviteten är förstådd av 

deltagaren på ett grundläggande plan, när aktivitetens regler, utförande och struktur inte 

skapar avbrott eller förvirring. Koncentrationen är så komplett att deltagaren tappar 
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tidsuppfattning och är endast delvis medveten om utomstående sinnesintryck, samt 

situationen i allmänhet utanför aktivitetens gränser (Csikszentmihalyi, 1993, s 7). 

Flow kan därmed betecknas som en nyckelkomponent i aktiviteter som innefattar inlärning: 

Om en person ger en aktivitet sitt fulla fokus, kan det härledas att inlärning kan ske utan 

hinder som kan uppstå i övriga former av kunskapsinsamling. Det vill säga, lärande där själva 

aktiviteten inte upplevs som lika belönande för deltagaren. Givetvis påverkas sedan lärandet 

av aktivitetens utformning. I spelaktivitet kan det både tänkas att, som negativ effekt, 

koncentrationen riktas så mot spelandet att det som tänkts läras in inte fastnar alls, eller att, 

som positiv effekt, det sker ett faktiskt lärande utan att spelaren märker det. 

2.6 KLUB-baserat brädspel 

Brädspelet vilket fungerade som testbädd för denna rapport är ett kortbaserat, berättelse-

inriktat spel, som tidigare nämnts är baserat på barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium 

(2016 – 2019). Bokserien har som fokus haft den mytologi som anammats i Sverige genom 

landets historia, specifikt med inriktning på Skaraborgsområdet. Böckerna behandlar sägner, 

sagovarelser, folkmagi, skatter och historiska platser samt personer och arkeologiska fynd som 

anses historiskt viktiga. Inom spelets narrativa ramar kontaktas spelarna av den i böckerna 

förekommande karaktären Lovis. En trollforskare och bibliotekarie som i serien är 

uppdragsgivare och kunskapsförmedlare till huvudpersonerna i serien, vännerna Kira och 

Luppe. Spelare kommer i brädspelet få uppgifter av Lovis att rädda väsen i nöd samt återskaffa 

eller oskadliggöra magiska artefakter och andra faror. Ofta är farorna orsakade av den i 

böckerna förekommande skurken Cirkusdirektören. 

Spelet består i skrivande stund av tre huvudkomponenter i konceptstadie: En karta över 

området där spelet utspelar sig i verkligheten (Skaraborg), tre grupper av 30 spelkort (härmed 

benämnda som resurskort) med korta beskrivningar av varelser, skatter och magi med 

avbildningar av detsamma, samt 30 uppdragskort, där spelare informeras om det bestämda 

målet för varje spelrunda. 

Kartan används som referens för att stödja spelets förankring i lärande om området och för 

att ge inspiration och stöd till spelare. Förhoppningsvis gör kartan det möjligt att förstå spelets 

skala och de platser uppdragen utspelar sig på. Inte minst kan den användas som verktyg för 

att relationen mellan olika platser ska bli tydligare. 

Resurskortens kategorier beskriver mytologiska väsen eller varelser och de krafter eller 

förmågor de ansågs ha förr i tiden. De upplyser om magi och besvärjelser som så kallade kloka 

män och kvinnor kunde ha tillgång till samt, faktiska historiska platser, ting och skatter som 

hittats i Skaraborg. Fakta till korten för kopplingar till folkminnen angående väsen och magi 

är hämtad från exempelvis Bengt af Klintbergs avhandling Svenska folksägner (1977, 1972), 

och Carl-Herman Tillhagens Folklig läkekonst (1977, 1958). 

Skattkorten har även beskrivningar av myter och egenskaper som kopplas antingen till den 

specifika platsen eller föremålet, som exempelvis Timboholmsskatten i Skövde vilken kan 

kopplas till sägner om lyktgubbar. Gunnar Linde berättar i Det äldsta Skövde och Sankta Elin 

(1971) att fabrikören I.O. Fridell 1902 intervjuade en gammal gumma som bodde vid 

Timboholm. Hon menade att det var farligt att vara vid den kulle där guldskatten två år senare 

grävdes fram, på grund av att där var fullt av ”lyktegubbar” (1971). 
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Uppdragskorten består av två till fyra meningar med text om en specifik situation som spelare 

måste lösa, med hjälp av tidigare nämnda resurskort. Uppdragen kan förstås som kommande 

från Lovis. Det är hon som kortfattat beskriver uppdraget, vilka väsen som kan vara 

inblandade samt, vid mer komplicerade problem, tips eller historiska fakta som kan leda till 

möjliga lösningar. 

2.7 Teorierna bakom spelet 

Det tidigare nämnda begreppet chunks (Miller, 1956), låg som grundpelare för spelets 

utformning. Minnesförmåga i relation till berättelser har undersökts av tidigare forskning 

(Black & Bower, 1979). Med referens till detta kan det antas att förmåga till ett eget berättande 

åtminstone i någon mån kan bedömas vara relaterat till tidigare studiers identifikation av 

begränsningar av antal chunks. Då det råder viss dispyt om vilken nivå som är den faktiska 

gränsen för människans arbetsminne (Cowan N, 2004), har spelets och berättandets antal 

kort i en spelrunda bestämts för att tillåta en variation mellan tre och nio chunks i minnet. 

Med minne bör i det här fallet förstås hanterbarhet, hur många chunks, delar eller kort, kan 

spelare handskas med och forma innehållet till en berättelse med röd tråd. 

Att tillåta Flow (Csikszentmihalyi, 1993) var även det ett fokus, vilket planerades att uppnås 

genom två specifika aspekter: Spelets regler är flexibelt tänjbara och begränsade endast av 

interaktionsförmåga mellan spelarna. Reglerna uppmanar spelarna till fantasifull användning 

av resurs- och uppdragskort som verktyg för ett relativt gränslöst berättande. Korten har också 

skrivits på ett relativt enkelt språk. Dessa förenklade regler och kort är inte endast menade att 

stödja förståelse hos åldersgruppen som utgör spelets publik, men även menade att utgöra så 

få hinder som möjligt för att spelet ska införliva en spelare i det tillstånd som tidigare 

beskrivits i kapitel 2.2. 

För att bibehålla Flow används gruppens egen dynamik: Spelare förväntas ha en tidigare 

koppling till och vara trygga i gruppen, vilket kan stödja deras önskan att berätta 

underhållande historier och sagor för varandra. Vare sig spelare är mer seriösa eller väljer att 

använda spelet för att skapa humoristiska eller fantastiska utflykter, kan de därmed känna att 

aktiviteten i sig är belönande och kan ge den sitt fulla fokus. 

Spelets form är symmetrisk (Flanagan, 2009, s 64), åtminstone till den grad att varje spelare 

har en teoretisk jämlikhet när det gäller antal resurser till hands. Vad som eventuellt skiljer 

spelares möjligheter åt är den kunskap de har gällande historia och mytologi sedan tidigare, 

samt förmåga att beskriva och nyttja dessa i en påhittad följd. Samtidigt är regler och resurser 

skrivna på ett sätt som gör att den roande berättelsen är det som ligger i fokus, inte spelarnas 

tidigare faktakunskaper, även om dessa kan förhöja upplevelsen. 

2.8 Ett urval äldre examensprojekt inom KLUB-projektet 

Ett antal tidigare studentprojekt finns inom KLUB-projektet, ett av de första är Ellen 

Erikssons, med fokus på Augmented Reality som läsfrämjande verktyg (Eriksson, 2016), ett 

andra av David Lindvall om adaption (Lindvall, 2016), där den första KLUB-boken 

Trollforskaren (2016) blev musiksaga och ett tredje av Louise Persson som studerade 

barnboksprojektet i anslutning till autenticitet (Persson, 2017) 
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Projektet med Augmented Reality (Eriksson, 2016) hade som mål att skapa en applikation 

med en modellerad 3D-karaktär, samtidigt som en studie utfördes vilken undersökte möjliga 

funktioner som denna typ av applikation kan ha i samband med att främja läsförmåga hos 

barn i 10-års åldern. Resultatet av studien visade att det fanns en tilltro hos testpersonerna att 

denna typ av applikation gick att använda för att stödja pedagogiska utföranden (Eriksson, 

2016). 

Fokus för adaptions-studien var att bedöma om karaktärer från KLUB-berättelserna 

uppfattades annorlunda vid adaption till ett nytt medium, i projektets fall vid omvandlingen 

från läst text och bilder till en uppspelad ljudbok. Påverkan på inlärning vid skiftet från en 

form av berättande till ett annat låg utanför projektets ramverk, men nämns som ett möjligt 

framtida studieprojekt. Studiens resultat visade att de ljudsatta och dramatiserade 

karaktärerna uppfattades “skarpare”, med mer detaljer och djup än vad endast texten kunde 

delge, även om karaktärerna i sin helhet inte tappade det som utmärkte dem i sina 

originaltexter (Lindvall, 2016). 

Autenticitet-studien slutligen, fokuserade på den uppfattade äktheten eller 

sanningsenligheten av ett transmedialt projekt som presenterades för både personal vid 

museum för historia och folktro, samt ett bibliotek som var i nära samarbete med museet. 

Medverkande intervjuades gällande hur korrekt informationen som delgavs var enligt deras 

egen åsikt, samt hur projektets fokus och anpassning till barnpublik kunde påverka 

uppfattningen, äktheten och förståelsen för projektets val av historiska fakta och myter 

(Persson, 2017). Studiens resultat var tvetydigt: Även om informationen i helhet verkade 

korrekt kunde aspekter av den förhandenvarande versionen förpassas till sagans värld och 

därmed läggas åt sidan som något påhittat, snarare än något som faktiskt existerade inom 

folktrons ramar eller historiska moment. Dock menade den tillfrågade personalen att det 

transmediala projektet kunde stödja både intresse för det nämnda området samt läsfrämjande 

i allmänhet (Persson, 2017). 

2.9 Val av kulturarv 

Värdering och urval av kulturarv är intressant i ett projekt som detta brädspel. I antologin I 

valet och kvalet: Grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv (Fredengren 

m.fl. 2012), utgiven av Riksantikvarieämbetet, diskuteras exempelvis ämnen som vems 

kulturarv det handlar om (vid val av kulturarv) och om det sker exkluderingar vid valen? Som 

grund för den här studiens brädspel ligger i första hand det tidigare genomförda arbetet inom 

KLUB-projektet, barnboksserien, AR-appen och de aktiviteter som gjorts i kommunerna vid 

boksläpp och liknande. 

Innehållet i KLUB serien bygger även i hög grad på vad kommunernas representanter i 

respektive kommun önskat ha med i ”sin KLUB-bok”. De har önskat platser där berättelsen 

äger rum, föreslagit vilka lokala sagoväsen som kan passa att använda med mera. Innan 

utvecklingsarbetet av spelet kommer betraktas som färdigt kommer det att genomgå kritiska 

analyser av innehållet med avseende på värdering och urval, där frågor om inkludering och 

exkludering tas upp. 
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3 Problemformulering 

I studien utvecklades ett brädspel baserat i teorier om immersion, interaktivt berättande och 

lärande samt minnesförmåga. För det senare området användes teorier om arbetsminne och 

så kallad chunking. I spelinnehållet förekommer autentiska ingredienser, som lokala sägner, 

platser och skatter. Under arbetet med bakgrundens litteraturgenomgång har 

problemformuleringen rört sig kring frågor om vilka delar av modellen för det här brädspelets 

utformning som stödjer inlevelse och engagemang när spelets underliggande mål är inlärning. 

Reglerna för spelet skrevs för olika nivåer eller grader av samspel/cooperativt spelande 

respektive tävlande. 

Den huvudsakliga frågeställningen lyder: När ett brädspel utvecklats med lärandemål, 

föredrar spelare att tävla mot varandra för att visa sin personliga kunskap, eller kämpar de 

hellre tillsammans för att som grupp besegra en utmaning? 

Genom att svara på ett antal delfrågor, kan en mer holistisk bild ges av frågan om spelets effekt 

baserat i arbetets teorigrund. Dessa mer löst hållna frågor som följer studiens teoriområden 

är följande: Går det att identifiera ett Flow-tillstånd under brädspelets gång, under både 

kooperativt och kompetitivt spelande? Stödjer resultatet teorierna kring chunks? Finns det ett 

underhållningsvärde i hur spelet är utformat, om så, går det att rangordna genom vilka 

komponenter? 

Studiens problemformulering riktade sig i första hand till pedagoger och yrkesverksamma 

inom kommunal museisektor och/eller biblioteksverksamhet och sökte utröna om dessa 

uppfattar det utvecklade spelet som lämpligt verktyg i det pedagogiska arbetet. 

3.1 Metodbeskrivning 

Studien kan delas upp i två delar. Iterativa speltester med fokusgrupp följt av utvärdering med 

ytterligare grupper spelare vilka inte testat spelet tidigare. I båda formerna av tester ingick 

observation under spelsessioner och intervjuer efter sessionerna. Båda testsätten (fokus- och 

utvärderingsgrupper) hade som fokus ett samlat testmoment: Ett speltest av det producerade 

brädspelet, som upptar en full spelsession (vid skrivande stund definierat som sju spelrundor). 

3.1.1 Kvalitativ metod med observation och intervjuer 

Under framtagandet av spelet användes fokusgrupp för speltestning under observation följt 

av intervjuer – vidare utveckling av spelet efter respons och ny testning genomfördes iterativt. 

En kvalitativ intervju-stil (Østbye m.fl. 2003, s 101) valdes för att bekräfta idéer om vad som 

gör spel intressanta eller uppslukande, samt prova om de designval som gjordes under 

utvecklingsprocessen fick de resultat som eftersöktes. Denna metod ger även en mer komplett 

bild av dessa resultat i samband med urvalsgruppen pedagoger och yrkesverksamma inom 

kommunal museisektor och/eller biblioteksverksamhet, då denna grupp kan ge insikt om 

speldesign och utformningen av spelets faktabaserade resurser.  

Grupper av speltestare gavs chansen att testa brädspelet i sin helhet under observation. Dessa 

fick spela en spelsession som den beskrivs under 4.2. 
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Observationer som iakttogs var följande: Avbröt spelare spelet på grund av förvirring kring 

regler? Avbröts spelet en längre period (definierat som mer än 10 sekunder) när de försöker 

berätta sina berättelser? Verkade spelare mer livliga eller upphetsade när de spelade 

kooperativt eller kompetitivt? Skrattade, log, hojtade eller gestikulerade de mer under ett 

spelläge än ett annat? Om de gestikulerade, var gesterna negativa (hyttande, uppgivna), 

neutrala (indexerande, stödjande) eller mer direkt positiva (reagerande på vinst eller historier 

i sig)? Valde spelare oftare Väsen, Skatt eller Magi-kort när de skapade berättelser? Spelare 

gavs även en kort fråga efter spelets slut om vilket spelläge de föredrog (om något).   

Upprepade och liknande observationer som skedde under speltestetets gång användes för att 

formge specifika frågor under intervjutillfällen. Test och intervjuer skedde vid etablerade 

spelklubbar, arbetsplatser och hobbylokaler där testgrupper kunde känna sig trygga och 

opåverkade av testets ramverk. Observerande forskare eller spelledare fick endast besvara 

frågor gällande spelets regler i allmänhet åt spelare och fick inte besvara frågor gällande om 

lösningar på uppdrag var passande eller vad de ansåg om en viss berättelse, utanför spelets 

egna bedömningsprocess. 

Det kvalitativa testet bestod av en semi-strukturerad intervju (Galetta, 2013) efter avklarad 

spelsession, där medverkande fick svara på frågor och avge synpunkter. Spelledare 

intervjuades där efter för sig med mer djupgående frågor enligt beskrivningen i 3.1.2 (nedan), 

snarare än att gruppen intervjuades som helhet. Spelledare valdes som subjekt för intervjuer 

då dessa kunde observera andra spelare under spelets gång utan att engagera sig på samma 

nivå i aktiviteten, samtidigt som de själva observerade och betraktade varje spelare 

individuellt när dessa berättade sina sagor.  En fördel var om pedagogerna/spelledarna kunde 

anses kunniga inom området speldesign och därigenom extra väl kunde anses ha 

uppmärksammat de observationer som efterfrågades i intervjun. Detta kunde ge en 

helhetsbild av spelsessioner som annars möjligen missats vid intervjuer med enstaka 

sagoberättare. 

3.1.2 Frågornas utformning: 

1) Tror du deltagarna fick ny kunskap och utvecklade större förståelse kring 

väsen/platser/skatter/magi i allmänhet och från Skaraborg i synnerhet? 

2) Är din uppfattning att de blev uppslukade av och/eller engagerade i spelet? 

3) Hur upplevde du själv ditt eget engagemang i berättelserna som skapades? Har du 

något särskilt minne (från specifik spelrunda) kring detta? 

4) Vilka speldelar (moduler/enheter) i spelets utformning tycker du fungerar bäst för att 

skapa engagemang? 

 Kooperativt spelläge 

 Kompetitivt spelläge 

 Kartans utformning 

 Kortens utformning 

 Kortens indelning i Uppdrag, Väsen, Magi och Skatter 

5) Vilka speldelar (moduler/enheter) i spelets utformning tycker du fungerar sämst för 

att skapa engagemang? 

 Kooperativt spelläge 
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 Kompetitivt spelläge 

 Kartans utformning 

 Kortens utformning 

 Kortens indelning i Uppdrag, Väsen, Magi och Skatter 

6) Uppfattar du att det saknas specifikt innehåll i någon av kortvarianterna. Som 

exempelvis ett särskilt uppdrag eller väsen, magiformer eller specifik skatt? 

7) Har du något förslag på förändring av spelet? 

3.2 Urval 

Urvalet av speltestare bestämdes vara en grupp på tolv, uppdelad i tre mindre grupper, 

utplockade från en grupp av relativt erfarna speltestare, barnbibliotekarier samt 

museipedagoger med koppling till kommunala museer, bibliotek och lokala spelföreningar. 

Anledningen till det specifika urvalet av testdeltagare var att få så direkta svar om spelets 

förmåga att engagera spelare och förmedla kunskap som möjligt. Tanken med detta var att 

svaren skulle komma att baseras på pedagogernas kunskap om både kulturarv, folkminne och 

till viss grad även spelteori. Pedagogerna förväntades kunna ge svar på frågor om spelets 

kvalitet när det gällde att skapa engagemang utan att störas av regelfrågor som mindre 

kunniga i området kunde ha svårare att förstå. Som både pedagoger och spelare förväntades 

de även ha kunskap om det bestämda innehållsmässiga området för spelet (historia och 

folktro), vilket gjorde att de kunde ge feedback som stödde utformningen av spelets 

huvudfunktion, inlärning. Denna kombination av förkunskaper skulle då ge en helhetsbild av 

både spelets effektivitet gällande inlärning och dess underhållningsvärde. 

Spelet skapas för en tänkt målgrupp på 8-12 år, medan majoriteten speltestare i studien 

snarare varit vuxna. Orsaken till detta är att studien i första hand försökt utröna hur 

människor med kunskaper om ämnesområdet för spelet ser på det som möjligt pedagogiskt 

verktyg. I andra hand om de uppfattar det som tillräckligt roligt att spela och i så fall, vilket av 

spellägena, kooperativt eller kompetitivt, som de tror kan fungera bäst? 

3.3 Sekretess, etik, inspelning och godkännande 

Intervjuer spelades in och transkriberades för att kunna citeras i utvärderingen av studien. 

Deltagare kunde vara anonyma och behövde ej nämna namn eller personnummer, men kom 

att få en fråga ställd om ålder då detta kan påverka inlärningsförmåga och chunking (Cowan 

m.fl. 2006). 

Deltagare gavs en allmän beskrivning av frågornas innehåll, fick bekräftat att ingen personlig 

information sparades för syftet av intervjun, samt tillfrågades om att ge sitt godkännande för 

att delta. När detta hade uppnåtts ställdes tidigare nämnda frågor och deltagaren hade då 

möjlighet att avbryta intervjun när de ville. Planen var att om en intervju avbröts användes 

inte det material som då spelats in. Dock inträffade inte detta. 

  



13 
 

4 Projektbeskrivning/genomförande 

Som nämndes i introduktionen, är den artefakt som itererades fram och studerades i detta 

projekt ett brädspel. Den version som utvärderades är grovt räknat den fjärde iterationen. 

Brädspelet planerades från start ingå i det transmediala projektet och demonstratorn KLUB. 

Således byggde redan de första versionerna vidare på den story och tematik som finns i 

barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (2015 – pågående).  

4.1 Tidigare iterationer 

Kvar från de första iterationerna som tidigare tagits fram av spelutvecklingsstudenten 

Pontus Hållberg i samråd med KASTiS projektledning, är upplägget med en Skaraborgskarta 

(brädet) tillsammans med uppdragskort och tre kategorier av resurskort, samt tanken att 

det ska gå att spela kooperativt. 

 

Figur 2 Version 1 av spelets resurskort och karta, med inzoomat utsnitt som visar hur 
placering av spelpjäs på vald plats/kommun på kartan gav specifikt antal kort inom var 

resurs-kategori. Varken karta, uppdrags- eller resurskort var i denna version försedda med 
större mängd narrativt innehåll. Karta och kort illustrerade i denna version av Robin 

Ahlström (2018). 
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4.1.1 Version 1 

Den första versionen var centrerad kring införskaffande av resurskort genom strategisk 

placering av pjäser på brädet. På uppdragskorten angavs hur många kort inom var 

resurskategori som behövdes för att lösa respektive uppdrag. Om en spelpjäs sedan (som i 

utsnittet ovan) exempelvis ställdes på Lidköping fick spelaren dra fyra skattkort, men i just 

detta exempel inget från de andra kortkategorierna. Speltest under hösten 2018 visade att 

mekaniken i spelet fungerade, men spelandet som genomfördes kooperativt kom främst att 

handla om ett, i bästa fall, gemensamt räknande. Risken fanns att den som var snabbast att 

räkna skötte detta och de övriga spelarna mest fick hjälpa till att placera ut pjäser och dra kort. 

Detta var dock något som planerades ändras i senare iterationer genom att på korten lägga till 

mer narrativt innehåll (se nedan). 

 

Figur 3 Version 2 av spelkort och spelbräde. Illustration: Lars Vipsjö. 

4.1.2 Version 2 

På spelbrädet fanns i denna iteration plats markerad för fyra spelpjäser (vilket också var tänkt 

antal spelare), för placering av högar med resurs- och uppdragskort, samt för avklarade och 

förlorade uppdrag. Pågående uppdragskort vändes upp och förflyttades, så länge de inte var 

avklarade, efter varje runda ett steg nedåt i på brädet uppritad följd.  

Även om uppdrags- och resurskort nu försetts med narrativa inslag löstes uppdragen 

fortfarande främst genom att räkna in resurser. Vid respektive ort som angavs på kartan fanns 

också angivet hur många kort inom respektive resurs platsen gav. Resurskorten kunde 

kombineras med andra kort för att öka sitt värde gentemot uppdragskort, men de hade i övrigt 

ingen speciell effekt på spelets gång. Innehållsligt beskrev korten sina resurser med enklare 
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rim, korta citat eller berättelser, men det narrativa inslaget gick alltså inte i detalj in på vad 

resursen gjorde spelmekaniskt. Illustrationer fanns på en del av korten, men saknades också 

på ett relativt stort antal. 

Spelarna hade i denna iteration möjlighet att lösa upplagda uppdrag i den ordning de önskade. 

Tanken var att en dynamik skulle uppstå när spelarna gemensamt valde vilket uppdragskort 

som gav minst eller värst negativa effekter på kort och lång sikt, och lösa dem i den ordning 

de ansåg mest funktionell. Om spelarna däremot inte lyckades med att klara ett uppdrag efter 

fem spelrundor, så togs uppdragskortet och lades i en hög med misslyckade uppdrag. Om 

tillräckligt många uppdrag misslyckades så förlorades spelet.  

4.1.3 Feedback efter speltest av version 2 

Denna version av spelet testades under sommaren 2019 av två testgrupper. Dessa två 

grupper bestod av endera tre 16-åriga praktikanter vid ett lokalt museum och dess 

museichef, samt fyra spelare i 30-årsåldern som hade erfarenhet inom speldesign och 

brädspel i synnerhet. Testgruppernas samlade feedback går att återfinna i appendix B, men 

blir här sammanfattad som följande:  

 Spelets regler och utformning av kort är i nuläget förvirrande 

 Spelet går inte att balansera om icke-optimalt (fyra) antal spelare deltar 

 Negativa effekter från uppdrag som avklaras eller inte påverkar spelets flöde på ett 

icke önskvärt sätt.  

 Mekanismer för spelets gång saknas eller är outvecklade.  

 

I allmänhet uppfattades spelet av testgrupperna inte engagerande, vilket pekade på att 

underliggande spelmekanik i formen av insamling och räknande av kort inte var 

underhållande eller stark nog för att överkomma andra brister i spelets utformning. 

Feedbacken från speltesten av denna version blev utgångspunkten för den tredje iterationen 

av spelet. Upplägget med karta, uppdragskort och resurskort i kategorierna, väsen, magi och 

skatter behölls, men det bestämdes att i högre grad utgå från innehållet. Arbetsnamnet för 

spelet blev nu också dess tematik, KLUB Sagolandet Skaraborg. 

4.2 Slutgiltig spelforms skaparprocess 

Spelets vidareutveckling är i denna iteration baserad i en annan designfilosofi än föregående 

versioner. Grunden till den nya spelformen kan specifikt sökas i en önskan att uppnå 

framväxande berättande, eller i dess originalform emergent narrative. En term som har 

använts för att beskriva berättelser spelare skapar under spelets gång, vilka är länkade till det 

redan existerande berättandet som framhävs av spelet (Aylett, 1999). Det berättande som 

således fokulariseras genom spelets design. 

Fokus på emergent narrative var ett designval som togs av två anledningar: Spelare kände sig 

i tidigare versioner inte kopplade eller intresserade av spelets tidigare huvudmekanik, men en 

chans fanns att materialet från böckerna som låg som inspiration till spelet kunde skapa detta 

intresse utifrån spelares egna önskan att uttrycka sig och underhålla sina vänner/medspelare. 

Borttagandet av tidigare mekanik till fördel för en design med fokus på berättande sågs även 
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som en fördel då en mer öppen spelform ansågs passa åldersgruppen 6-12 år, gentemot den 

mer stela och regeltunga mekanik som spelet byggts kring tidigare.  

Tidigare på marknaden befintliga spel och designverktyg som inspirerade till det utvecklade 

spelets nuvarande form är Cards Against Humanity, Fairy Tale, Storyline: Fairy Tales samt 

Storyworld: Create-a-story kit. Huvudinspirationen från dessa produkter låg i deras fokus på 

berättande gentemot hård spelmekanik: I Cards against Humanity (Cards against Humanity 

LLC, 2018)måste spelare berätta den mest underhållande berättelsen som får kort-czaren att 

skratta genom att kombinera text-exempel.  Spelets hemsida (besökt 2020-03-25) beskriver 

spelet, fritt översatt, att en spelare som kallas kort-czaren drar och ställer upp exempel på en 

situation eller fråga från en hög av svarta kort. Dessa kort har antingen en direkt fråga eller 

saknar ett ord, som de andra spelarna ska besvara eller fylla i med text från sina vita kort, som 

de lägger fram vända nedåt.  

Dessa kort blandas innan de läses upp en och en av kort-czaren, för att undvika personligt 

inflytande från spelare på czaren.  Målet är att underhålla kort-czaren med en humoristisk 

berättelse genom dessa svar, beroende helt på czarens personliga smak vad gäller humor. 

Spelaren vars kort uppskattas mest får poäng i formen av de svarta kort som frågorna stod på 

och kan inte kombineras på något sätt för att få mer poäng.   När en runda är över får en ny 

spelare ta över rollen av czar, och spelet spelas i ett förbestämt antal rundor. Utmaningen i 

spelet kommer inte ifrån mekaniska grunder, utan ligger snarare i att spelare försöker 

analysera vilken sorts humor som olika kort-czarer gillar, samt i att kunna bedöma vilket av 

de vita kort spelaren innehar hen bör spara eller använda för att ge maximal humoristisk 

effekt, då vissa kort mer direkt kan länkas till specifika svarta kort än andra. 

I Fairy tale (Satoshi, 2005) finns förvisso poängräkning och kombinationer att tänka på, men 

huvudmekaniken är fortfarande stöpt i formen av berättelser som snabbt flödar och hänger 

ihop. Hemsidan boardgamegeek (besökt 2020-03-25) beskriver spelet, fritt översatt, att en 

spelare drar i början av en runda fem kort, av vilka hen väljer ett att behålla, och resten skickas 

vidare till nästa spelare i följd, höger eller vänster. Spelare fortsätter dra kort tills alla spelare 

har fem kort efter urvalsprocessen. Spelare väljer sedan ett kort var att spela ut samtidigt, och 

dessa kort placeras nervänt innan de visas upp. Spelkortens effekter på varandra spelas upp i 

en förbestämd ordningsföljd beroende på typ: Exempelvis jagar ett korts karaktär andra korts 

karaktärer (som då flyttar korten till en annan hand), andra kort vänds bort eller visas upp 

igen om de redan vänts ner. 

Denna procedur upprepas under flera rundor, varefter antalet uppvisade korts poäng framför 

spelarna räknas till en slutsumma beroende på de effekter korten har. Exempelvis finns kortet 

Storyteller, som ger spelare poäng beroende på hur många kort baserade på berättelser spelare 

har. De som lyckats interagera med andra spelares kort bäst har då behållit flest kort och blir 

då oftast vinnare. Berättelser och information om varje faktion och karaktär står på den så-

kallade avancerade versionen av spelets kort, som beskriver dessa karaktärers motivation, vad 

de känner gentemot andra faktioner etc. Recensioner på sidan anmärker att dessa mindre 

berättelser förstärker upplevelsen av spelet när kort agerar med andra kort.   

Storyline: Fairy Tales (Mari, 2016) har flera likheter med brädspelets nuvarande design, då 

fokus ligger på att utnyttja spelkort för att fullfölja en berättelse. Sidan boardgamegeek (besökt 

2020-04-05) beskriver spelet, fritt översatt, att mellan tre till åtta spelare väljer en berättare, 

som väljer en av två förbestämda berättelsehögar med kort. Efter detta drar alla spelare som 

inte är berättaren ett kort av varje från fem kategorier, bestående av Karaktärer, Platser, 
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Objekt, Egenskaper och Handlingar. Berättaren får sedan dra det första kortet från 

berättelsehögen de valt, som alltid ska vara uppdelad i samma ordning och därför ger samma 

resultat varje gång, med ”Once upon a time” och ”They lived happily ever efter” i början och 

slutet på högen. 

Sagoberättaren berättar vad som står på kortet, och vilken eller vilka kategorier av kort som 

passar med just det kortet. Spelare drar sedan ett kort var från denna kategori, och ska sedan 

välja ett av sina kort som de tror fungerar bäst i sagan, och lägger fram det kortet i en hög med 

text neråt, som sedan blandas. Berättaren går igenom korten och väljer sedan utefter tycke 

vilket kort som de gillar bäst, varefter spelaren som lade fram kortet får ett gömt antal poäng 

via nedvända poletter. Sagoberättar-rollen skiftar sedan till näste spelare i gruppen och spelet 

fortsätter på samma vis tills alla kort i berättelsehögen är dragna, varefter spelare vänder på 

sina poletter och räknar hur många poäng de faktiskt fått. 

Storyworld Box (Matthews & Matthews, 2011) fokus ligger i att använda enkla bilder och 

koncept för att skapa en sammanhängande berättelse. Sidan thereadingtub.org (besökt 2020-

03-25) beskriver produkten fritt översatt som ett sätt att frammana kreativa krafter hos 

användare. Användare får ett antal kort av fyrtio, med illustrationer av föremål och varelser, 

ett namn på dessa samt frågor och beskrivningar på baksidan av kortet, som kan hjälpa till 

med att ge användare idéer om hur en berättelse ska formas. Användare får även läsa kortare 

beskrivningar över hur en berättelse kan formas inom produktens ramar, och exempel ges 

även på berättelser skapade från ett urval av kort ur produktens kortlek. 

Exempel på ett kort är The Magic Seeds, som beskrivs som ”We are the seeds that grow into 

magical surprises.” Frågor som stödjer berättande är här: Where do we come from and what 

can we do?” ”What secrets can our magic plant tell?” ”How can we help the Tin Soldier?”. 

Dessa frågor lämnas öppna för att låta användares fantasi sätta gränserna för hur användbara 

korten är, samtidigt som de ger mer direkta idéer som att kortet Tin Soldier kan kombineras i 

en berättelse, ifall användaren är oerfaren eller osäker på hur ett kort kan agera med andra.  

Produkten tillåter att en hel berättelse berättas per person, eller att användare berättar en 

mening åt gången, för att ge mer dynamik i berättandeprocessen.  

Dessa fyra ovan nämnda produkter har även gemensamt att förmågan att berätta och/eller att 

förutse övriga medverkandes förståelse och humor är en av fördelarna när det gäller att vinna 

eller lyckas med produktens mål. 
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Figur 4 Version 3a av spelkort och spelbräde. Kartan är nu mer detaljerad och i dess 
illustrationer återfinns bland annat figurer från KLUB-böckerna. De återkommer också i 

olika kategorier på korten. Illustration: Lars Vipsjö. 

4.2.1 Version 3a och 3b 

Under hösten 2019 utfördes en mindstorming-session och ett mindre test med fyra studenter 

från Högskolan i Skövde. Här testades de grundläggande lösningar som skulle bli spelets nya 

huvudmekanik, med hjälp av de artefakter, i formen av kort och karta, som tidigare existerade. 

Först testades enstaka rundor med de nya mekanikerna som fokus, sedan fullföljdes en mer 

fullständig testsession för att utröna vilka resurskort som kunde behöva omarbetas för att bli 

mer enkla att förstå eller använda.  En prototyp till regler för den nedan beskrivna spelformen 

kom att skapas här, men då denna grupp studenter deltog mer direkt i skaparprocessen kan 

de svar de hade att ge om spelet inte direkt räknas som resultat. En viss indikation fanns dock 

att denna grupp föredrog kooperativt spelande, samt att de dåvarande skattkorten behövde 

göras mer informativa och användbara då de ansågs svåra att spela med.  

 

Ett mer officiellt tredje speltest genomfördes under senhösten 2019. Det var delvis samma 

fokusgrupp, vid ett kommunalt museum, som testat spelet i dess tidigare version (Version 2). 
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Före testet genomfördes en implementering av den nya spelmekaniken och tematiken i spelet, 

vilken i högre grad fokaliserar Sagolandet Skaraborg. Den nya designfilosofin är som nämnts 

ovan, hämtad från termen emergent narrative (Aylett, 1999). Inspirationen är i sin tur 

hämtad från i sektion 4.2 nämnda spel som Cards Against Humanity (Cards against 

Humanity LLC, 2018), Fairy Tale samt Storyworld: Create-a-story kit. Spel där spelarna med 

hjälp av spelkort har i uppdrag att försöka åstadkomma kreativa och underhållande 

berättelser. 

Upplägget för spelet i Version 3a blev nu att berätta sagor med stöd av resurskort och karta 

för att lösa de uppdrag som presenteras på uppdragskorten.  Vid speltestet testades att spela 

både kooperativt och kompetitivt. Genom att fokusgruppen vid speltest 2 och 3 var delvis den 

samma blev det tydligt att spelet utvecklats i rätt riktning vad gäller utformningen mot 

emergent narrative. Båda spelsätten, kooperativt och kompetitivt, engagerade spelarna på ett 

helt annat sätt än i de tidigare iterationerna. De mekaniska förändringarna från denna version 

(version 3) blev att utöka det tävlingsmässiga momentet för att göra det mer likt det 

kooperativa, genom att implementera en öppen samling kort som alla kunde använda, samt 

att utsätta spelarna för risken att förlora sina dragna kort om (när) de använder dem för att 

vinna belöning. I övrigt eftersöktes grafiska förändringar på kartan för att i högre grad 

uppmärksamma orter och platser. Vid testet efterlystes även en möjlighet i det 

tävlingsmässiga spelläget att byta kort.  

En fråga som dök upp under detta test rörde ett kooperativt moment, som efter viss 

undersökning visade sig påverka även det tävlingsmässiga momentet: Om spelare måste 

berätta eller återberätta den saga de har skapat för sagomästaren, vem av alla spelare bär då 

ansvaret att göra det? Samtidigt fanns det här ännu ingen regel som bestämde vem som först 

skulle berätta en saga, vilket gällde båda spelformerna. Lösningen gick att finna i att bestämma 

att en spelare skulle vara en Förste Sagoberättare, en roll som ska ges till den spelare som tror 

att de mest säkert kan berätta en berättelse vid spelets början. Om detta inte kan röstas fram 

av spelare, bestämmer sagomästar-rollen vem det blir.  

Efter detta tredje test har den mer slutgiltiga versionen (Version 3b) skapats. Önskemål och 

tips från fokusgruppen har beaktats och implementerats. Ett tydligt exempel på detta är att 

kartan utökats med namn på betydligt fler platser. Trots att äventyren i uppdragen utspelar 

sig över ett relativt litet område, Skaraborg, så är det ändå avståndsmässigt förhållandevis 

långt mellan olika platser. Exempelvis är det mellan Essunga och Gullspång 120 kilometer 

fågelvägen. Vilket gör att även om du är född och uppväxt i Skaraborg så finns det förmodligen 

många platser du inte känner namnet på, eller vet var de ligger. Särskilt för yngre spelare kan 

detta vara sant. Fokusgruppens önskemål om mer platsspecifik information på karta och kort 

kan därför ses som ett led i att öka det pedagogiska värdet hos spelet. För att möta efterfrågan 

om möjlighet att byta kort under spelets gång implementerades en regel som tillät detta, dock 

endast ett per runda och då med dolda kort, för att undvika att ge andra spelare insikter i vilka 

sorters berättelser en spelare är på väg att skapa, vilket kan påverka den personliga 

skapandeprocessen.  

En utmaning har i spelformgivningen varit att anpassa uppdragen ”rättvist” över delregionen 

Skaraborg, över dess kommuner, natur- och kulturarvsplatser. Detta samtidigt som det 

historiska innehållet förhoppningsvis också ska fungera engagerande och roande spelmässigt. 

Arbete med detta ska inte ses som slutfört även om spelformen kallas slutgiltig ovan i rubriken 

”4.2 Slutgiltig spelforms skaparprocess”. När brädspelet genom speltestning erhållit en 
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fungerande form ska det redovisas för fler av de i KASTiS ingående samverkanspartners. 

Dessa kommer därmed ha möjlighet att detaljgranska och komma med ytterligare tips och 

önskemål om innehåll. 

 

Figur 5 Version 3b av spelkort och spelbräde. Resurskorten är illustrerade, i de flesta 
fall med färgbilder. Det är samma karta men denna är efter den speltestande fokusgruppens 
önskemål nu försedd med betydligt fler platser. Alla som nämns på korten. Det gäller orter 

så väl som berg, sjöar och floder. Illustration: Lars Vipsjö. 

4.2.2 Slutlig utformning - Version 3b 

Önskemål och tips från fokusgruppen har som nämnts ovan beaktats. Kartan har i nuvarande 

iteration utökats med namn på alla platser som nämns i uppdrags- och resurskort. Alla 

resurskort är nu också illustrerade. Informationen på korten om specifika platser är 

uppdaterad och är nu mer precis. Det samma gäller uppdragskortens platsspecifika innehåll 

och hur detta är anpassat till resurskortens dito. Logiska glapp har eftersträvats att undvikas. 
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4.2.3 Resurskort 

Resurskorten som utgör spelets verktyg för sagoskapande och lösande av uppdrag är 

utformade enligt följande: Cirka halva kortet upptas av en bild av den namngivna 

varelsen/magin/skatten, inspirerad av eller direkt tagen från KLUB-böckernas illustrationer. 

Den andra halvan är en inramad textruta med en eller två meningar som beskriver kortets 

fokus i allmänhet och en passande användbar eller intressant detalj som stödjer spelets 

fortgång. Exempelvis var någonstans varelsen vanligtvis befinner sig, vad magin har för 

funktion eller vad skatten kan ha haft för betydelse eller användningsområde. 

Storleksförhållandet mellan bild och text varierar, är alltså inte definitivt låst. Karaktärer går 

ofta över och utanför den ram som omgärdar bild och text. Denna grafiska detalj är hämtad 

från hur illustrationer i medeltida bestiarier vanligen är utförda. Bestar och väsen bryter där 

allt som oftast rummet som ramen skapar. Kortets rubrik är placerad ovanför ramen. Även 

den figur som symboliserar de olika resurserna finns ovanför ramen i höger hörn. Symbol för 

Väsenkorten är en drake, Skattkorten, en lindorm med kista, och Magikorten, en trollkarl och 

en häxa med kittel. De symbolerna återfinns också på respektive resurskategoris baksida. 

För att undvika förvirring och avbrott av flow (Csikszentmihalyi, 1993, s 7), har 

beskrivningar och illustrationer eftersträvats att vara enkla, så att de lättare ska kunna 

kategoriseras och förstås, utefter de teorier om Chunking och arbetsminne som beskrevs 

under sektion 2.7 ovan.   I största möjliga grad var korten även skapade för att behålla 

kraftsymmetri (Flanagan, 2009, s 64). Detta för att inte göra enskilda kort för kraftfulla, men 

även för att lämna sagomästar-rollen ansvarig att välja vad spelare uppskattar och förstår 

bäst bland korten, snarare än vad som kan vara mest direkt användbart eller spännande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Iteration närmare slutgiltig variant av resurskort. Korten har där det passar in 
bakgrundsbild, texten är anpassad efter bildens storlek. Numera i spelet icke relevant 

mekanisk information är borttagen. Flera kort har även platsinformation där det passar. I 
exemplet ovan, staden Hjo. Symbolen med trollkarlen och häxan anger förutom kortets rosa 

färg att det är ett magikort. Illustration: Lars Vipsjö. 
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4.2.4 Valet av fokus på Resurskort 

Då de kort som utgör spelets huvudmekanik är begränsade, och tematiskt beskriver vissa valda 

kulturarvsföreteelser, så redogörs här för motiveringen till kortens innehåll. Det kan här 

poängteras att KLUB-världen är tänkt som ett berättandeverktyg för engagerade inom 

kulturområdet i Skaraborgs kommuner. I hög grad har personer inom det området från 

projektets start varit engagerade i att bestämma vad som fokaliseras genom det transmediala 

innehållet. Målgruppen för berättandeverktyget är barn. 

Designen av kortens text och bild berättigades först efter dess upplevelsevärde. En motivering 

hämtad från Fredengren (2012, s 197). Material från KLUB-bokserien analyserades och 

bedömdes utefter den årsgrupp som spelet riktades till: Vad skulle de finna intressant, roligt 

eller spännande? Detta ledde vidare till den andra motiveringen och dess värdering: 

Bruksvärdet. Även om detta värde av Fredengren (2012, s 197), definieras som det värde ett 

kulturarv kan ha för samhällseffekt modifierades definitionen här till att betyda, ”Vilket värde 

har det för spelet och dess funktion?”. Då spelets huvudfokus är på skapandet av berättelser 

genom interaktivt berättande och termen emergent narrative (Aylett, 1999), kunde frågor 

direkt ställas när ett nytt kort skapades: Har det någon nytta för att lösa ett eller flera 

uppdragskort? Kan det kombineras med andra kort och stödja ett fortsatt berättande, utan att 

störa flow? Kan det stödja dynamik i berättandet? Om inte, så valdes fokus för kortet bort, 

eller ändrades för att passa in bättre i berättandets logik. 

Till sist motiverades kortet utefter dess vetenskapliga värde, även detta något som inspirerats 

av Fredengren (2012, s 196): Ligger kortet och dess innehåll nära den mytologiska eller 

historiska sanningen? Går det att lära sig något nytt av kortet? Motiveringen till att korten 

värderades minst efter denna gradering var att spelets och serien böckers djup, eller brist på 

djup, när det gäller historiska fakta är på en nivå bestämd för barn. Även om dess utvecklare 

gärna ville se att barn lärde sig mer om de kulturarv som beskrevs, såg de KLUB mer som en 

startpunkt för inlärning snarare än en slutpunkt: Materialet behövde inte vara djupt nog för 

att konkurrera ut existerande inlärningsmaterial. 

4.3 Spelbräde och karta 

Kartan som är spelets bräde har genom iterationerna genomgått en utveckling mot en högre 

detaljnivå. Förlaga till spelkartan var dels den karta som återfinns i alla KLUB-böckerna, dels 

kartiterationer som använts till marknadsföringsmaterial vid olika mässor. I de två första 

spelbrädesversionerna fanns stöd för hur placering av spelpjäs på vald plats/kommun på 

kartan gav rätt till spelaren att dra ett specifikt antal kort inom var resurs-kategori. I version 

2 framgår sagotemat mer än i första versionen och platåbergen som återfinns i landskapet har 

accentuerats. 

 I version 3a och 3b, med den nya kartan, är bakgrundsbilden den samma men den textmässiga 

delen har förändrats. På version 3a anges kommunerna och vid var sådan återfinns en rund 

form tänkt att placera spelpjäs på. I version 3b är den runda formen borttagen men det finns 

betydligt fler platser angivna. Detta är efter önskan av speltestande fokusgrupp. Alla platser 

som anges på spelkorten finns med. Det är förutom kommuner och tätorter, även platåberg, 

floder och platser där skatter hittats. Karaktärer från KLUB-böckerna syns, men också 

färdmedel som färjan Lina i Töreboda, en ångbåt på Nossan, eller badhytter på Gullkroksbadet 

i Hjo. 
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4.4 En spelrunda 

Upp till fyra spelare delas in i två kategorier: En spelledare (som väljs ut beroende på kunskap 

om historiska områden eller KLUB) samt tre sagoberättare. Här ska spelare även välja om de 

vill spela mot varandra tävlingsmässigt, eller kooperativt. Var sagoberättare drar ett kort från 

varje kategori resurskort, som de sedan kan välja att placera framför sig, mellan tre till nio 

spelkort totalt. Spelledaren drar sedan ett uppdragskort, som sagoberättare måste använda de 

utplacerade resurskorten för att lösa.  

Om spelare väljer att spela fullt kooperativt, så fungerar spelet som följande: Sagoberättare 

kan använda både sina egna och andra spelares kort, som de använder som stödpunkter i en 

berättelse eller saga om hur de löser den specifika situationen på uppdragskortet. Varje spelare 

uppmanas att läsa och använda de förmågor och egenskaper som deras kort har att tillgå, men 

kan även använda aspekter som kan härledas av kortens information eller spelarens egna 

kunskap av historia. Spelare uppmanas av spelledaren att använda så många kort som möjligt 

för att nå målet, men bedöms av ledaren på dess egna meriter (hur sammanhängande 

berättelsen är, hur underhållande den upplevs, hur passande en berättelse integrerar 

historiska fakta). 

Om en runda av spelet verkar stanna av, kan spelledare flika in med detaljer om de väsen eller 

historiska artefakter som spelare kan vara omedvetna om, utan att direkt ge spelare lösningar, 

för att därmed stödja inlärningsprocessen. De kan även dra och använda ett tidigare kort, som 

påminnelse om tidigare inlärd eller använd fakta, för att direkt stödja uppdragets avslut. Detta 

kort ger dock inga poäng, då det redan tidigare använts och räknats. 

Efter en vinnande saga har funnits, räknas det antal kort som den vinnande sagan använde 

som poäng för hela gruppen, och spelet fortsätter, antingen med roterande spelledare eller 

med fasta roller, beroende på spelares eller lärares egna val. Detta för att stödja möjligheten 

för spelare att lära varandra, eller för att låta lärare delta som en fast roll, beroende på spelares 

kunskapsnivåer och behov. När sju rundor har nåtts så räknas antalet poäng och en berättelse 

läses upp av den dåvarande sagomästaren, som beskriver hur bra spelarna lyckades med sitt 

uppdrag inom ramarna för KLUB:s sagor (se 4.6 nedan).  

Om spelare däremot har valt att spela tävlingsmässigt, så sker följande förändringar: Spelare 

kan välja att antingen tillåta öppna kort och därmed använda sina egna eller andras kort, eller 

att ha tre upplagda och öppna kort som alla spelare får använda samt gömda kort som de 

lägger fram när de presenterar sin berättelse. Om spelare väljer att lägga fram sina kort som 

en del av en berättelse, riskerar de att bli av med dessa. Denna risk kommer av att 

sagomästaren även här ska välja en berättelse de uppskattar, men här kan endast en spelare 

vinna och få poäng per runda. Spelare får inte fler poäng för att använda fler kort som i det 

kooperativa läget, utan ges ett enda poäng per runda i formen av uppdragskortet när och om 

de vinner.  Om en spelare vinner en runda får de behålla upp till två av sina använda kort, men 

om de inte vinner så förloras dessa kort och läggs undan.  

4.5 Spelets Mål 

För spelare av spelets kooperativa spelmoment är målet att samla så många poäng som möjligt 

via varje runda, som sedan räknas upp vid spelets slut och ger tillgång till olika 

“slutberättelser” beroende på hur väl spelare lyckades, utifrån en punktlista. Spelets olika slut 

följer en stegrande linje, där fler poäng ger ett mer positivt och definitivt slut: Även om inget 
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slut utom totalt misslyckande skulle kunna anses vara negativt, kan nivån av glädje som delges 

spelare höjas. De finaler som förekommer vid högre poäng kan även ge mer kompletta och 

tillfredsställande avslut relaterade till en besegrad antagonist, eller till en nöjd 

”uppdragsgivare” i form av trollforskaren Lovis.  

Det tävlingsmässiga momentet däremot lägger vikten vid det ett traditionellt spelfokus: Att 

samla mest poäng och därmed vinna genom egen klurighet och kreativitet. Spelare kan 

fortfarande få höra en sammanfattning av de äventyr som de deltagit i av sagomästaren, men 

detta beror ej på räknad poäng, utan snarare hur väl uppskattade berättelserna var, 

gemensamt sett.  

4.6 Kort sammanfattning av projektarbetets process 

De iterationer av spelet som processen under detta projekt frambringat utgick från spelversion 

2 och den feedback som erhållits vid speltest av den versionen. Med stöd i denna feedback och 

inspiration hämtad från ett antal på marknaden förekommande spel tillsammans med termen 

emergent narrative (Aylett, 1999) framställdes en ny version av spelet. Vid speltesten med 

fokusgruppen (på ett kommunalt museum) fanns en viss tendens till att spelarna föredrog det 

kooperativa spelläget. Här av sågs det nu fram mot att på allvar testa om detta var en tendens 

som skulle hålla i sig eller om åsikterna kring de olika spellägena skulle förändras 
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5 Analys 

För att utvärdera det brädspel som tagits fram under studien har ett antal speltester 

genomförts. Utgångsfrågan för arbetet har varit vilket spelläge som föredras av spelare för att 

lösa spelets uppdrag, ett mer samarbetsmässigt kooperativt spelläge, ett mer tävlingsinriktat, 

eller möjligen en mix av båda? Vid starten av utvärderingen planerades tre olika spellägen 

med olika grad av tävlingsinslag att testas. Det mixade läget, eller ”mellan-spelläget”, där 

spelare fick poäng tillsammans, men fortfarande skapade egna berättelser, kunde dock inte 

testas i samma utsträckning som de två andra spellägena på grund av tidsbrist. Där av ingår 

inte resultat från detta spelläge i resultaten nedan. En följdfråga av intresse, för spelets 

fortsatta utveckling, är om det räcker att de olika spellägena beskrivs enbart i spelreglerna eller 

om något av dem därutöver också kräver specifika ändringar synliga i spelets design? 

Tre separata testtillfällen med observation och efterföljande intervjuer har genomförts på två 

kommunala museer och hos en spelförening, detta i tre olika städer. Observationerna skedde 

genom att spelargrupper först spelade de två kooperativa spelformerna, för att lära sig 

reglerna i en mindre utsatt miljö, sedan spelades den tävlingsmässiga formen av spelet. 

Därefter utfördes intervjuer enligt mallen som går att se ovan i sektion 3.1.2, med följdfrågor 

och avbrott vid behov för klargöranden.  

5.1 Observations-resultat 

Här presenteras de observationer som kunde göras vid respektive speltest som nämnts ovan 

även var kopplade till efterföljande intervjuer. Dessa observationer följer mallen för 

observationer i 3.1.1 och inkluderar relevanta detaljer som uppmärksammades.  

5.1.1 Speltest 1 

Detta speltest utfördes vid ett kommunalt museum, med musei-personal som testpersoner. 

Spelarna kom relativt snabbt in i spelet och dess regler. Förutom en första runda som tog lite 

mer tid än de efterföljande så avbröts sällan flow och spelare gick tidigt in för både långa och 

relativt komplicerade berättelser, som trots det hängde ihop och fungerade nog för att den i 

gruppen valda Sagomästaren skulle godkänna dem. Dynamiken förändrades vid byte till den 

tävlingsmässiga spelformen, men på ett mindre märkbart sätt: Spelare ville fortfarande göra 

berättelser som underhöll hela gruppen, med ögonkontakt sinsemellan för att stödja skämt 

eller mer intressanta delar av berättelserna. Spelare och sagomästare undvek nästan att tävla 

med varandra och tillät motspelarna att använda kort i den allmänna högen exklusivt, och 

valde i stället kort från sin egen hand och/eller bland de som inte använts än. Testpersonerna 

fann mycket humor i att vända på berättelser och uppdrag, för att lösa dem på ett mindre 

konventionellt sätt. Två spelare sade även utan att frågan ställdes att de gärna ville införskaffa 

spelet när det var färdigt. 

Testperson 1/1 (Museianställd, 40 år): Denna testperson agerade Sagomästare. Verkade 

leva sig in i berättandet, avbröt eller sköt in med kommentarer om berättelser som 

uppskattades eller ville se dem mer utvecklade. Anmärkte att hen spelat en hel del tidigare och 

ville gärna börja lära sig mer om rollspelsgenren, och ansåg att spelet som nu testades kunde 

vara en introduktion till detta. Log, skrattade och använde neutrala och positiva gester för att 

föra spelet framåt och ge beröm till bra berättelser. Dessa uttryck och gester användes i alla 

spelformer, även när personen spelade som Sagoberättare. Föreföll ha djup kunskap om 

spelets ämne då hen ofta kunde förklara eller lägga till om olika korts innehåll och dess 
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egenskaper. Ansåg att spelformerna var lika underhållande, men menade också att spellägena 

kan fungera olika beroende på spelares ålder, åtminstone om barn är den tänkta målgruppen. 

Se intervju nedan för mer detaljer i denna fråga.  

Testperson 2/1 (Museianställd, 39 år): Denna testperson var främst Sagoberättare, men 

tog även rollen som Sagomästare. Var tidigt ute med att förstå konceptet med spelet och 

berättade sagor som var mer utstuderade. Gestikulerade inte nämnvärt, men log och skrattade 

genom spelets gång, genom de olika spellägena. Sade under intervjun att hen föredrog 

kooperativt spelande, vilket kunde uppmärksammas genom att berättandet då också var mer 

avancerat (fler kort användes), samt skrattade fler gånger under detta spelläge.  

Testperson 3/1 (Museianställd, 32 år). Denna testperson var enbart Sagoberättare. 

Gestikulerade vissa gånger, visade upp kort och gjorde beskrivande och livliga gester som 

stödde berättandet. Var ofta den som startade en berättelse eller lade till mer, för att göra 

storyn mer komplett.  Log och skrattade spelet igenom, men verkade ha lättare för detta genom 

de kooperativa spelsessionerna. Sade även att hen föredrog kooperativt spelande. 

Testperson 4/1 (Museianställd, 55 år): Denna testperson var enbart Sagoberättare. 

Verkade osäker på spelets funktioner till att börja med, men lyckades efter två rundor anpassa 

sig till regler och atmosfär. Gjorde neutrala gester, var mer reserverad genom hela spelet, utom 

när hen bidrog med goda delar av vinnande berättelser i de kooperativa spelrundorna. Log och 

skrattade, men med viss återhållsamhet.  Sade sig föredra kooperativt spelläge då pressen att 

prestera på egen hand inte kändes lika stor i detta spelläge.  

5.1.2 Speltest 2 

Även detta speltest genomfördes på ett kommunalt museum, med museipersonal som 

testpersoner. Spelarna var till en början något reserverade och osäkra, hade vissa svårigheter 

att förstå spelets regler. Där av existerade under inledande rundor pauser och avbrott i flow. 

De inledande rundorna var fokuserade på det kooperativa spelläget. Efter två rundor verkade 

spelare ha anpassat sig och förstod reglerna bättre, varefter berättelser började flöda mer 

smidigt. Vid byte till den tävlingsmässiga spelformen så förändrades dynamiken i gruppen 

omedelbart: Spelare berättade sagor snabbare och fokuserade mer på kortare historier med 

mindre antal kort, vilket bidrog till mer direkta lösningar på uppdragen i sagorna. Vissa av 

spelarna valde samtidigt ändå att försöka göra långa berättelser, med resultatet att de sagorna 

blev mindre sammanhängande.  

Testperson 1/2 (Museianställd, pedagog 38 år): Denna testperson agerade 

Sagomästare. Hade djup kunskap om den folklore som ligger bakom spelet, men samtidigt 

enligt egen utsago mindre djup kunskap om speldesign. Log, skrattade och lärde ut om spelets 

ämne med positivt gestikulerande. Denna spelare agerade intervjusubjekt, se 5.2.2 för 

detaljer. 

Testperson 2/2 (Museipraktikant, tidigare speldesigner, 26 år): Denna testperson 

var Sagoberättare.  Levde sig tidigt in i berättandet, och kunde skämta och skratta genom de 

olika spellägena. Tappade bort sig i komplexitet, då hen försökte använda flera kort än andra 

spelare utan att direkt kunna hantera och minnas dem. Dock när hen märkte att detta var fallet 

började hen dra ner på antalet kort i sina berättelser, och använde i stället sin fantasi för att 

”göra mer med mindre”. Sade sig föredra den tävlingsmässiga spelformen. 
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Testperson 3/2 (Museianställd, pedagog, 36 år). Denna testperson var Sagoberättare. 

Verkade på gott humör genom de olika spellägena, var rörlig under spelets gång och var först 

ut med att skapa skämt i berättelser. Log och skrattade ofta genom de olika spellägena. 

Pausade ibland, men fastnade aldrig, utan tog bara längre tid på sig att klara av uppdrag med 

mer detaljer. Sade den tävlingsmässiga formen av spelet var att föredra, men uppskattade även 

att spela kooperativt.  

Testperson 4/2 (Museianställd, koordinerande roll, 49 år): Denna testperson var 

Sagoberättare. Gestikulerade i mindre grad, var jämförelsevis mer reserverad. Anmärkte att 

hen inte var erfaren inom spel, utom enklare former såsom poker och fia-med-knuff. Log och 

skrattade sällan i början av observationerna, men öppnade upp mer efter att spelets regler 

definierats och hen hunnit träna i några rundor. Testpersonens gester var oftast mer neutrala 

och hen hade pauser i sitt berättande som mättes i flera längre perioder. Dessa höll sig dock 

mer till det kooperativa spelläget. Var mer aktiv och direkt med sagor i den tävlingsmässiga 

formen av spelet, sade sig även föredra detta då det var mer likt tidigare spel hen spelat.  

5.1.3 Speltest 3 

Detta speltest genomfördes hos en spelförening, med medlemmar av föreningen som 

testpersoner. Här var hälften av testpersonerna, två barn i målgruppen, 8 och 11 år. Spelarna 

var märkbart osäkra i början av sessionen. Sättet på vilket detta märktes var genom korsade 

armar, tystnad och många frågor om regler och hur spelet fungerade. De yngre spelarna 

undvek även till en början att egentligen delta på allvar, genom att skicka vidare ansvar att 

lösa uppdragen i spelet, samt genom att undvika att ta emot roller som sagoberättare. Flow 

tappades under inledningen nästan totalt här, med ett antal avbrott. Dock vände detta efter 

två spelrundor: Spelare började ta märkbart mindre tid på sig att välja vad de skulle göra, samt 

började ta initiativ att vara först med att berätta sagor. De började även byta format på sina 

sagor, med exempel som att de spelade upp konversationer mellan väsen i sina berättelser, 

samt hittade på lösningar utan vare sig tips eller hjälp från Sagomästaren. Vid byte till den 

tävlingsmässiga formen av spelet började spelarna skratta och gestikulera mer öppet och 

mycket av blygheten försvann i både berättande och beteende. Värt att kommentera igen är 

att testpersoner vilka är i åldern som spelet riktas till deltog, med översyn och godkännande 

av förälder som även var med i spelandet.  

Testperson 1/3 (Studerande, 8 år).  Denna testperson hade tidigare erfarenhet av både 

bräd- och datorspel. Hade viss kunskap om KLUB sedan tidigare, men enligt beskrivning inte 

djup sådan. Hade märkbara svårigheter att skapa berättelser i de två första spelrundorna, 

gjorde endast neutrala gester, log och skrattade sällan, dock ändrades detta mot de sista 

spelrundorna. Var tidigt distraherad av utomstående händelser och verkade rastlös. Höll sig 

till mindre antal kort än de äldre spelarna. Sade sig föredra den tävlingsmässiga spelformen, 

vilket också speglades i observationer genom att hen då var mer aktiv och gjorde positiva 

gester under dessa rundors gång.  

Testperson 2/3 (Studerande, 11 år).  Denna testperson agerade Sagomästare, men endast 

en runda. Hade kunskap om bokserien KLUB sedan tidigare, samt viss kunskap om historia 

och folklore som hen kunde utnyttja under spelets gång. Hade även erfarenhet av både bräd- 

och datorspel. Var först neutral och osäker under kooperativt spelande, men började relativt 

snart gestikulera och starta konversationer och skrattade även efter två rundor. Skapade mer 

involverande berättelser och var sedan än mer aktiv i det tävlingsmässiga momentet. Använde 

inte mer än tre kort i sina sagor, såvida det inte var kooperativt spelande.  Sade sig föredra den 
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tävlingsmässiga spelformen: Likt testperson 1/3 var det då hen var mest aktiv och öppen i sina 

gester.  

Testperson 3/3 (Föreningsmedlem, 27 år). Denna testperson agerade Sagomästare i två 

rundor. Hade tidigare erfarenhet av speldesign. Var först ut med att börja berätta sagor utan 

hjälp från Sagomästare eller andra spelare. Gestikulerade positivt och skrattade mer öppet än 

andra spelare under speltest 3. Hade vissa avbrott i spelet för eftertanke, men Flow verkade 

inte avbrytas märkbart av detta. Sade de sig föredra den kooperativa spelformen. Var efter 

spelomgångarna intervjusubjekt, se 5.2.3 för mer detaljer. 

Testperson 4/3 (Föreningsmedlem, 42 år).  Denna testperson agerade Sagomästare i 

två rundor. Hade tidigare erfarenhet av både bräd- och datorspel. Agerade i stödjande roll 

genom spelet, även när hen inte var Sagomästare, med förslag eller uppmaningar för att få 

berättelser att gå framåt. Gjorde i dessa uppmaningar positiva gester, men skrattade eller 

uttryckte inte positiva känslor lika ofta, innan de två första rundorna var över. Därefter, i likhet 

med de andra spelarna, verkade personens agerande luta mer mot det positiva, specifikt under 

den tävlingsmässiga formen av spelet, vilket hen även sade sig föredra. Avbröt ibland sitt 

spelande för att läsa igenom andra spelares kort som stöd, då dessa spelare inte kände sig 

säkra på kortens mening.  

5.2 Intervju-resultat 

Intervjuer utfördes som planerat med tre spelare som antagit Sagomästar-roller under 

spelsessionerna nämnda ovan. Relevanta svar återges här som citat för att illustrera den 

information som erhållits. Intervjusvar följer de frågor som beskrivs i 3.1.2, med följdfrågor 

vid behov.  

5.2.1 Intervju Speltest 1 

Testperson 1/1 i intervjun var som nämnt ovan pedagog och musei-anställd, 40 år gammal.  

1) Tror du deltagarna fick ny kunskap och utvecklade större förståelse kring 

väsen/platser/skatter/magi i allmänhet och från Skaraborg i synnerhet? 

”I viss mån. Både genom varandra och deras förståelse och förkunskaper om spelet, 

men också genom informationen i spelet.” 

 

2) Är din uppfattning att de blev uppslukade av och/eller engagerade i spelet? 

“Ja verkligen, två av tre, som jag känner är de personer som spelar en del och 

gillar att spela, och de tyckte om det här spelet. Och då skulle jag säga speciellt 

det här momentet där man tävlade mot varandra. ” 

Följdfråga: Skulle du säga att om man inte tidigare var spelintresserad, eller 

intresserad av det här specifika området så kanske man inte blev lika 

uppslukad?  

”Nej, då var det svårare. Om man varken kommer in i spelet och inte kan 

någonting särskilt om väsen eller platserna, då är det lite svårare. “” 

 

3) Hur upplevde du själv ditt eget engagemang i berättelserna som skapades? Har du 
något särskilt minne (från specifik spelrunda) kring detta? 
“*skratt* Ja jag tycker kvalitén på berättelserna blev som bäst när man tävlade med 
varandra, för en av spelarna sa det att då behöver man inte kompromissa med sin egen 
historia, utan man kan uttrycka en berättelse själv...Jaaa, den absolut sista berättelsen 
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som berättades var mest helgjuten, jag minns den nog inte egentligen, men den var 
både logisk och lite rolig och varje led i berättelsen kunde man motivera. “ 
 

4) Vilka speldelar (moduler/enheter) i spelets utformning tycker du fungerar bäst för att 

skapa engagemang? 

 Kooperativt spelläge 

 Kompetitivt spelläge 

 Kartans utformning 

 Kortens utformning 

 Kortens indelning i Uppdrag, Väsen, Magi och Skatter 

”Bäst tycker jag var tävlingsmomentet, det kompetetiva...Sen tycker jag att spelkorten 

är bra och spelplanen är bra, även om man inte använder kartan så mycket, så är den 

om Skaraborg uppdelad bra och vi vet vad det är för platser.” 

5) Vilka speldelar (moduler/enheter) i spelets utformning tycker du fungerar sämst för 

att skapa engagemang? 

 Kooperativt spelläge 

 Kompetitivt spelläge 

 Kartans utformning 

 Kortens utformning 

 Kortens indelning i Uppdrag, Väsen, Magi och Skatter 

”Nää, det är det, samarbetet kooperativt. ” 

6) Uppfattar du att det saknas specifikt innehåll i någon av kortvarianterna. Som 

exempelvis ett särskilt uppdrag eller väsen, magiformer eller specifik skatt? 

“Det är lite svårt att förhålla sig till det när jag inte såg alla korten, men jag kan 

se det hyfsat bra. Det var ganska heltäckande om man tittar på det, samma 

väsen som i böckerna ungefär, men jag skulle säga att det som kunde vara svårt 

det var situationer som kunde uppstå när, som nu när vi spelade med flera 

vuxna, att man tycker och tänker lite olika om väsen, men då kan man ju också 

ha läst om dem i modernare böcker, där det kan vara så att man gör “snällare” 

väsen, vad är det som gäller, finns det då någon sorts “urkund” här, är det då 

folksagor eller vad är det som är materialet? Och då, det är rätt sparsmakat på 

korten, eftersom man ibland har att göra något med en trakt eller något mer 

allmängiltigt om det här väsenet, var det dyker upp, utan att så för att nämna 

några exempel så kunde det vara för mycket om platsen och lite för lite om vad  

väsenet var för nånting och vad de gjorde eller om vad platsen var. Såna 

situationer, ja det var så att vi hade situationer som att en spelare öppnade 

någon slags portal från nånting.” 

 

Följdfråga: Du kände att det kortet kunde ombarbetas? 
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“Ja, eller lite, det ställer krav på sagoberättaren där, jag tror att man som spelare, 

gammal som ung, kan gå in i spelet och uppfatta uppdraget lite olika, att hitta på en 

historia kan vara som så att man förhåller sig strikt till väsena och platserna och dess 

folklore som man då känner till, som kan vara lite mer begränsat där, vad kan man 

tänka sig att ett visst väsen kunde göra, det är både det roliga men även problematiska 

med spelet att man , det kan vara lite svårt med berättelsens ramar på ett sätt, det här 

med spelmomenten kan ju vara ramar, ska man tävla eller samarbete till exempel, det 

är en ram, utifrån de korten som man får på handen och ligger på bordet ska man 

berätta vitt skilda historier, så att det kan bli så att man… att det kan bli vad som helst, 

alltså man kan spela på ett sånt sätt att man tillåter sig mycket. 

 

Och då kan det bli, hur ska man säga…sett i ett folktrosammanhang då blir det väldigt 

osannolika berättelser. Alltså om väsen som man kan be om saker, som man inte kan 

tänka sig man kan be som saker, då det inte är vänligt inställt till… alltså sådana här 

saker som någon som är mer trogen originalberättelserna kanske skulle uppfatta som 

lite stora friheter som berättaren tar här då. Det var det jag såg, tror jag. Det bara är 

så. Men huvudsaken är att man lär sig nånting, det är ändå ett spel liksom, jag tänker 

att som sagoberättare kanske min roll ska vara att sätta ner foten om spelare föreslår 

något ALLT för osannolikt. Det här basala, stoffet man ska ta med sig, om det till slut 

blir helt fel, det är möjligtvis då som man kan…” (Subjekt avbryter sig här). 

 

 Följdfråga: Spelutvecklingen inkluderar i framtiden ett regelhäfte, där det även skulle 

stå om mer obskyr information om väsen och specifikt det som kan vara relevant för 

spelet gällande platser, skatter och så vidare. Tror du att det skulle stödja eller ta ifrån 

upplevelsen från spelet? 

“.... det är en bra fråga. Det jag suttit och funderat på nu är det som böckerna 

behandlar, relationen mellan människa och magi, liksom. Som forskare skulle jag 

kanske säga att de uttrycker någonting, de här berättelserna, hur man uppfattar de här 

väsena, att de har någonting gemensamt, såsom rå som vakar över naturen, och det 

här liksom att man mötte dem med respekt, det var grundläggande, och om man inte 

mötte dem med respekt kunde man få problem. Och då gäller det att vara smart, men 

också att man uppfattade omvärlden som något man kunde påverka då, med magi. 

Men om man kan få med det på något vis, hur tänkte man på relationerna till de här 

väsena, platserna exempelvis tomten, idag delar han bara ut paket, är snäll etc. Och 

det är den vanligaste uppfattningen tror jag, men den historiske tomten… det var en 

ganska bister herre som man verkligen fick ha respekt för, som såg till att man skötte 

sig, skötte sina djur och som bestraffade dig annars. Och det är en ganska intressant 

sak som kanske skiljer oss från den tidens människor, både natursyn och den här 

“riktiga” respekten för vad som kunde hända. Och om man kan få med det på något 

sätt i spelet att man.. Jag kan inte säga hur, men det är en väldigt fundamental aspekt 

av det här med folktro. Och kan man få med det i det här spelet, som jag måste säga 

också det är ett lyft det här, att man gjort det till ett berättarspel, för det har gjort spelet 

speciellt… det är en bra sak att göra det. Det är på rätt väg.”  

 

7) Har du något förslag på förändring av spelet? 

”Ja, det är lite det som jag sa där tidigare. Och så tänker jag att, första 

omgången ((här refererar subjektet till den första spelrundan som utgick från 

den fullt kooperativa spelformen))  i spelet då var det lite lätt att se, att det 
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gällde att få ihop så många kort som möjligt. Då var det så att man kunde 

förhålla sig till det. Men sen den andra varianten, där det var samarbete men 

jag skulle utse en berättelse som blev “bäst” men man, alla fick använda allas 

kort…det var ett försök till mellanväg mellan kooperativt och kompetitivt, 

tänkte jag, den var svår, tyckte jag. Det var svårt att göra båda sakerna 

samtidigt,  både för mig som sagomästare att tänka på båda de aspekterna, och 

också att det kunde va svårt: Vad bedömer jag, är det bara historien, eller ska 

jag uppmuntra dem? 

 

Men det är också det med, att den som vann då fick ju också antal poäng alltså 

beroende på antal poäng som lagts fram, det var att spelare ville få in så många 

kort som möjligt, det fanns egentligen inget i spelets regler som motverkade 

det, förutom att det ska hänga ihop. För ja, det är ett spel utan helt objektiva 

kriterier, att man som sagomästare, då får man ju som sagt turas om för att 

motverka problemen med det. Men ja, det är kreativt att det är ett spel som 

uppmanar till att påverka spelledare, så det är kul. ” 

5.2.2 Intervju Speltest  2 

Testperson 1/2 i intervjun var som nämnts ovan 38 år, med erfarenhet inom pedagogik och 

position som musei-anställd. Har viss erfarenhet av spel, men eftertraktar mer kunskap, 

speciellt inom rollspel, vilket testpersonen liknade aspekter av det testade spelet med.  

1) Tror du deltagarna fick ny kunskap och utvecklade större förståelse kring 

väsen/platser/skatter/magi i allmänhet och från Skaraborg i synnerhet? 

”Ja, det tror jag.” 

2) Är din uppfattning att de blev uppslukade av och/eller engagerade i spelet? 

”Ja, till slut. Lite försiktiga i början och sen blev de uppslukade tycker jag.” 

3) Hur upplevde du själv ditt eget engagemang i berättelserna som skapades? Har du 

något särskilt minne (från specifik spelrunda) kring detta? 

”Jag tycker att det är lite roligt så att jag blir ju engagerad, och jag märkte 

att jag som spelmästare var lite, att jag började tänka ut berättelser redan 

när de läste upp sina eller liksom, varianter redan när de läste upp sina kort, 

gör man ju. Jag gillade nog den med tidsresa...” 

Följdfråga: Du kände att du själv ville vara en deltagare i det spelet, du kände 

att (Subjekt avbryter) ”Jajamän!, Ja *skratt*”, du ville stöpa berättelsen, du 

kanske känner att du är en kreativ person? ”Ja *skratt*” 

 

4) Vilka speldelar (moduler/enheter) i spelets utformning tycker du fungerar bäst för att 

skapa engagemang? 

 Kooperativt spelläge 

 Kompetitivt spelläge 

 Kartans utformning 

 Kortens utformning 

 Kortens indelning i Uppdrag, Väsen, Magi och Skatter 
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”Jag tänker ju väldigt mycket på, mina egna barn och hur olika dem är, 

tävlingsmässigt tänker jag kan bli väldigt kul när de blir ännu lite större, *skratt* 

kan hantera en förlust på ett bra sätt *skratt* , så den tror jag ändå kan va lite rolig 

när man blir, äh, äldre. ...den kooperativa, alltså man gör tillsammans, skapar en 

historia tillsammans, kan va dels en väldigt bra början, att börja där för att bara 

börja komma igång hur man ska tänka. Sen tror jag, med mina barn, att det också 

skulle funka väldigt bra att de ändå får berätta var sin berättelse...” 

5) Vilka speldelar (moduler/enheter) i spelets utformning tycker du fungerar sämst för 

att skapa engagemang? 

 Kooperativt spelläge 

 Kompetitivt spelläge 

 Kartans utformning 

 Kortens utformning 

 Kortens indelning i Uppdrag, Väsen, Magi och Skatter 

”Jag tycker att kortena, jag gillar kortena, för mig var de enkla att förstå, ehm, jag 

tänker att några har mer text än andra, så det behövs någon som är större… jag tror, 

en bok till, en bok och, eh, och/eller… nej jag vill nog ha båda förresten, personligen 

gillar jag böcker, men jag vet ju att barnen gillar, de som har börjat få telefoner, en 

app, att man faktiskt kan, eh, använda sig av dom här figurerna, som en liten hjälp, 

där kanske det kan vara mer text både i boken och i appen, än vad som får plats på 

kortet. (Testpersonen refererar här till den AR-app som hör till KLUB-böckerna och 

som innehåller ett bestiarium med mer information om böckernas väsen). 

Delvis för att jag kan de här figurerna, jag har alltid gillat de här figurerna, så det 

kunde jag redan innan, de här väsena, men det kanske inte är alla som är lika bra på 

väsen: Har man då mer text i en bok, så får man ännu lite mer hjälp, eller då appen. 

Men kortena i sig tycker jag jättemycket om. Kartan är väl mer… jag tycker kartan 

är fin inramning, men kanske något svårläst, runt namn, vart man är, och om det då 

hjälps av att det blir en större karta eller att man får fram, på nått sätt, för den skulle 

behöva va lite tydligare. ” 

6) Uppfattar du att det saknas specifikt innehåll i någon av kortvarianterna. Som 

exempelvis ett särskilt uppdrag eller väsen, magiformer eller specifik skatt? 

”Jaaa, alltså, jag har ju då inte hunnit läsa alla, jag har bara hunnit kolla lite 

grann, jag tyckte ändå så att de såg lite roliga ut, ehm, dem jag hunnit läsa 

lite på, exempelvis då tyckte jag den här flaskposten men, vem kan det då vara 

som kan vara instängd i flaskan och hur kan flaskan tas till Hjo, ja, jo det 

finns flera här som jag ändå tycker är bra, bland de jag hunnit titta på som 

verkar bra. Så nej det kan jag inte svara mer än så på att jag gillade dem.” 

 

7) Har du något förslag på förändring av spelet? 

 ”Jag tror på en bra bok till spelet som sagt då. Och så då att texterna ska vara 

 kopplade till appen, tycker jag skulle vara kul. Men en bra, så man kan få lite, lite om… 

 jag förstår att man inte kan få plats med allting i boken, men att man kan få lite, 

 nånting som framförallt då sagoberättaren kan förhålla sig till, om de vill bli lite mer 
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 påläst eller så. Och att man verkligen presenterar tydligt de här olika tre spelsättena, 

 kooperativt, ”mellan”…. Nej men att man har de här tre olika man tydligt beskriver. På 

 ett snyggt sätt. Enkelt och snyggt. Och så det jag sa om kartan.Annars tycker jag ju… 

 jag tyckte det här va jättekul!” 

5.2.3 Intervju Speltest 3 

 Testperson 3/3 i intervjun var föreningsmedlem, 27 år. 

1) Tror du deltagarna fick ny kunskap och utvecklade större förståelse kring 

väsen/platser/skatter/magi i allmänhet och från Skaraborg i synnerhet? 

”Alltså jag fick definitivt  det för jag är inte härifrån från början. Sen tror jag 

definitivt att en hel del av oss fick lite mer erfarenhet av dem. Det var ju några 

som inte alls kunde alla ämnen tillsammans och sen var det ju några som några 

spelare kunde mer om, som de då också uttryckte.” 

2) Är din uppfattning att de blev uppslukade av och/eller engagerade i spelet? 

”Jag tror definitivt i de senare rundorna så blev de mer så, jag tror att de hade 

ett fokus på det men som sagt det kan vara svårt i början innan man kommer 

in i det. Jag tror att sista rundan definitivt, man märkte ju på att alla var mycket 

kvickare med att komma på historier.” 

3) Hur upplevde du själv ditt eget engagemang i berättelserna som skapades? Har du 

något särskilt minne (från specifik spelrunda) kring detta? 

”...den näst sista rundan, där jag gjorde en mycket längre historia än de andra 

som jag kände var lite annorlunda, och kanske lite väl överkomplicerad med 

häxor och sånt.” 

4) Vilka speldelar (moduler/enheter) i spelets utformning tycker du fungerar bäst för att 

skapa engagemang? 

 Kooperativt spelläge 

 Kompetitivt spelläge 

 Kartans utformning 

 Kortens utformning 

 Kortens indelning i Uppdrag, Väsen, Magi och Skatter 

”Jag tror nog att det är, en blandning, nånstans mellan det kompetetiva spelläget och 

kortens...Kortens utformning, mer utifrån att det var lokala legender på det sättet, som 

jag tror det var huvudsakligen det som fick folk att komma igång.” 

5) Vilka speldelar (moduler/enheter) i spelets utformning tycker du fungerar sämst för 

att skapa engagemang? 

 Kooperativt spelläge 

 Kompetitivt spelläge 

 Kartans utformning 

 Kortens utformning 

 Kortens indelning i Uppdrag, Väsen, Magi och Skatter 
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”Jag tror att kartan var nog den svagaste delen, det är liksom inte det som att… ingen 

på bordet riktigt använde den, jag brukade placera ut pjäser men ingen av de yngre 

riktigt placerade ut dem, förutom i sagan om Sjöfrun. Jag tror att det skulle vart mer 

om, saker på själva uppdragen, att det är längre sträckor emellan sig, för då så känns 

det som att jag kanske behöver ha reda på att det är en lång sträcka där och tänka på 

att det kanske inte är så nära. ” 

6) Uppfattar du att det saknas specifikt innehåll i någon av kortvarianterna. Som 

exempelvis ett särskilt uppdrag eller väsen, magiformer eller specifik skatt? 

”Jag kan ju inte så mycket om folklore här, och vi kom ju inte igenom så många 

kort så jag kan inte säga nånting om det.” 

Har du något förslag på förändring av spelet? 

7) ”Ja. För när jag tänkte på kartan då, den skulle vara bra om man hade ett längre 

spelläge också, antingen om det var något som att du faktiskt har en fysisk position 

och att uppdragen går efter varandra så att det blir en uppbyggnad av historien 

faktiskt, och att man kanske har ett större mål som kanske utöver det så du har ett 

superuppdrag eller nånting som är över och så du har en massa mindre uppdrag som 

kommer i...sen vet jag inte om det är ett direkt förslag men jag kände ändå det att 

något sånt här påminner mycket det om Once Upon a Time, och om man skulle vilja 

ha ett annat kompetetivt läge där man försöker ta över historien som idé. ” 

5.3 Analys av observations- och intervjuresultat 

En analys av resultaten från observationsstudierna, samt intervjusvaren, ställs primärt mot 

frågan som beskrevs tidigare i del 3: När ett brädspel utvecklats med lärandemål, föredrar 

spelare då att tävla mot varandra för att visa sin personliga kunskap, eller kämpar de hellre 

tillsammans för att som grupp besegra en utmaning?  Sekundärt ställs frågor såsom: Går det 

att identifiera ett Flow-tillstånd under brädspelets gång, under både kooperativt och 

kompetitivt spelande? Vilket av de tidigare nämnda spellägena föredrar spelare? Stödjer 

resultatet teorierna kring chunks? Finns det ett underhållningsvärde i hur spelet är utformat, 

om så, går det att rangordna genom vilka komponenter? Vilken sorts kort används mest av de 

tre kategorierna Väsen, Skatt och Magi? 

5.3.1 Huvudfrågan, Observationer 

Under de tre spelsessionerna märktes positivt gestikulerande, leende och skratt under både 

tävlingsmässig och kooperativ spelform.  Dock märktes en viss försiktighet och osäkerhet 

främst i de inledande kooperativa spelrundorna, i en av de tre sessionerna mycket uppenbart, 

med tystnad och korsade armar samt längre pauser. Spelare visade ofta osäkerhet kring regler 

och om de berättelser de berättade skulle bemötas positivt vid denna tidpunkt i spelet. Då 

spelare tilläts besvara vilken spelform de föredrog mot slutet av sessionen, utanför ramen av 

en anonym intervju, kan detta ge en indikation om vad de föredrar, och här svarade en mindre 

majoritet, sju av tolv spelare, att de föredrog tävlingsmässigt spelande.  

5.3.2 Huvudfrågan, Intervjuer 

Två av tre spelledare ansåg att den tävlingsmässiga spelformen bäst skapade inlevelse och 

engagemang bland spelare.  En återkommande punkt som nämns om det kooperativa läget är 
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tidig osäkerhet, vilket kan beskrivas i ett citatexempel från intervju två, där frågan fokuserade 

på om spelare var engagerade: ”Ja, till slut. Lite försiktiga i början”.   

5.3.3 Flow-tillstånd, Observationer 

Spelare avbröt tidigt i spelet sitt spelande för att ställa frågor om regler och bad om 

upprepningar, samt blev distraherade av utomstående händelser i vissa fall. Dock märktes en 

mer uppenbar koncentration och inlevelse efter de tidiga rundorna, till den graden att spelare 

totalt ignorerade eller glömde att de var observerade. Flow kunde dock fortfarande avbrytas 

efter den första speltiden när de använde ett högre antal kort, eller när de gick igenom vilka 

kort med- och motspelare hade. Konceptet flow kunde specifikt observeras när spelare byggde 

på varandras berättelser utan att andra spelare bad om det.  Även genom att spelare verkade 

ha en förståelse för innebörd och mening som delades inom gruppen utan att denna 

andemening förklarades direkt. Kunskapen verkade då alltså vara instinktiv och uppenbar.  

5.3.4 Chunks, Observationer 

Yngre spelare valde ofta att använda färre kort än vuxna spelare, vilket kan stämma med 

antagandet att inlärningen av chunking-processen inte tillåter de yngre spelarna att till samma 

grad hålla korten i sitt arbetsminne. Det observerades även att när spelare individuellt 

använde ett antal kort som tangerade eller gick över gränsen (fyra till sju) för chunking, blev 

berättelserna oftare mindre sammanhängande och spelare tappade bort detaljer. Dessa 

berättelser vann heller aldrig spelrundor. När spelare höll sig under gränsen behölls även det 

ovannämnda Flow-tillståndet, med avsaknad av pauser.  

5.3.5 Underhållningsvärde, Observationer 

 Spelare observerades skratta och le, oftast genom den dynamik spelet tillät dem: De uppfann 

absurda eller oförväntade lösningar på problem, använde kunskap om geografi och historia de 

införskaffat utanför spelet som en del av sina berättelser för att förstärka interaktionen mellan 

väsen och platser och för att underhålla spelledare, samt visade uppskattning för de uppdrag 

de skulle lösa genom att skämta om de samma. Tre spelare sade utan att frågan ställdes att de 

gärna ville införskaffa spelet när det var färdigt.  

5.3.6 Underhållningsvärde, Intervjuer 

Alla intervjusubjekt sade sig tro att spelare i deras sessioner varit engagerade och uppslukade 

i spelet, efter en kort period i början av spelsessionen. Fokus låg på kortens utformning och 

innehållet på dessa, samt spelsätten i sig. Vissa av de intervjuade rangordnade kartan som 

svagaste komponent i spelet, andra såg problem med det kooperativa spelsättet.  

5.3.7 Observerat antal kort av olika typer använda 

Antal kort av olika typer som användes under spelets gång var följande, per testsession: 

Session 1. 12 Väsenkort, 13 Magikort, 11 Skattkort.  Session 2. 13 Väsenkort, 12 Magikort, 12 

Skattkort. Session 3. 13 Väsenkort, 12 Magikort, 10 Skattkort. Totalt användes 38 Väsenkort, 

37 Väsenkort och 33 Skattkort.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Frågeställningen för arbetet har i en generell mening varit: När ett brädspel utvecklats med 

lärandemål, föredrar spelare att tävla mot varandra för att visa sin personliga kunskap, eller 

kämpar de hellre tillsammans för att som grupp besegra en utmaning?  

Brädspelet utvecklades baserat på koncept som chunking och interaktivt lärande. Tre 

spelsessioner med fyra deltagare i varje session utfördes som testbädd för observationer och 

intervjuer av spelare för att bedöma om testpersonerna föredrog en form av spelet 

(tävlingsmässig eller kooperativ) gentemot en annan, samt om det föreföll äga 

underhållningsvärde. Spelsessionerna undersöktes även för att identifiera om ett Flow-

tillstånd kunde märkas, vilka komponenter av spelet som ansågs starkast och svagast när det 

gäller inlevelse. Även vilka eventuella förbättringar som kunde göras på det underliggande 

spelmaterialet ombads att bedömas av de deltagande testpersonerna. 

Resultatet i studien visar att en knapp majoritet öppet förespråkade den tävlingsmässiga 

spelformen. Flow kunde identifieras efter kortare pauser i början av spelsessioner, spelare 

ansåg att kortens utformning och tävlingsmässigt spelande var mer involverande än 

kooperativt spelande och brädspelets kartas nuvarande utförande. 

6.2 Diskussion 

Även om studien verkar ha gett ett resultat, finns det ett flertal punkter som behöver betänkas. 

Bland annat är storleken på studien väl liten, med tanke på den knappa majoriteten som gav 

ett slutgiltigt svar på den primära frågan. Även om studien inkluderar två personer i den 

åldersgrupp som spelet fokuserar på, krävs mer data för att ge en fullständig bild av gruppens 

kapacitet att förstå och bli underhållna av spelet. Regelfrågorna som kom upp i början av 

sessionerna, som alltid var kopplade till kooperativa spel, kan även de ha påverkat svaren om 

vilken spelform som uppskattades mest, då det är lättare att uppskatta spelformer man förstår 

eller känner igen. Här kan även finnas skäl till viss kritik mot speltestens upplägg, att de alla 

startade med det kooperativa läget. Kanske det härigenom uppstått en viss orättvisa för det 

kooperativa spelläget visavi det tävlingsmässiga? Tanken med upplägget var att testdeltagarna 

skulle lära sig berätta tillsammans och inte stressas av att starta med ett tävlingsinriktat 

berättande. På sätt och vis kan det hävdas att introduktionen till spelet fungerat väl tack vare 

detta tillvägagångssätt. Men med tanke på frågeställningen och att testpersoner föreföll mer 

vana vid ett tävlingsinriktat spelande kanske ett varannan-gångs-förfarande varit klokt. 

När det gäller teorierna om Flow och Chunking verkar dessa ha fungerat som tänkt under 

spelets testsessioner. En indikation finns att yngre spelare kan behöva hjälp att börja spela av 

äldre sådana, som kan ge instruktioner och stöd i formen av Sagomästar-rollen. Detta innan 

de yngre kan ta sig in i ett Flow-tillstånd, då regler och vad som krävs av spelare fortfarande 

kan komma i vägen för att deltagare i spelaktiviteten kan börja delta intuitivt 

(Csikszentmihalyi, 1993, s 7). Detta skulle kunna vara ett skäl att inte framöver arbeta allt för 

engagerat med att enbart försöka konstatera vilket spelläge som är roligast. Snarare kan de 

olika lägena användas mer avkännande och pedagogiskt av äldre mer erfarna spelare, 

föräldrar, pedagoger (Sagomästare), för att bestämma när eller om det är dags att gå från ett 

mer stödjande och samarbetande läge till ett mer tävlingsinriktat? 
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När det gäller mängden information, vilken i denna studie kan läsas som chunks (Miller, 

1956), observerades det ett antal gånger under speltesten att, när spelare höll sig till lägre antal 

kort, blev berättelserna mer koncisa och sammanhängande. Vilket kan tolkas vara ett resultat 

av att spelare då klarade att hålla dessa kort i sitt arbetsminne och av dem forma en berättelse. 

Även om ingen räkning hölls för antal kort som användes per varje runda, så kan detta indikera 

att Cowans nivå på cirka fyra kort (Cowan, 2004) är mer korrekt än Millers på sju, plus eller 

minus två (1956), åtminstone när människor ställs inför nya koncept som ska användas.  

Då kapacitet till problemlösning enligt Rosenbloom m.fl. (1990), delvis är chunking-baserad 

kan själva grunddynamiken hos spelet, att med informationsfragment (chunks) lösa uppdrag, 

bidra till en vid spelstart inledande osäkerhet. Om spelet i framtiden används som verktyg kan 

det därför vara av betydelse att deltagande Sagomästare kan bedöma när de kan behöva byta 

roll från lärare till andra stödjande roller (Berg Marklund m.fl. 2013), beroende på spelets 

dynamik, för att förbättra både samlärande av elever som nämndes i del 2.3, men även 

underhållningsvärdet i spelet i sig. På samma sätt kan bytet av faktiska roller, från 

Sagomästare till berättare och vice versa, vara något som bör uppmuntras. Inget i speltestens 

resultat indikerade att detta skapade problem. Snarare kunde yngre och mindre erfarna 

spelare komma med intressanta inflikningar i både lärar-rollen och studentrollen.  Därmed 

bör det ses som en fördel om dessa roller kan få vara flytande, som tidigare forskning också 

indikerar (Alklind Taylor, 2011), eftersom spelet då kan modifieras gentemot spelares 

förmåga. För att anpassa spelet ännu mer kan eventuellt en gräns med antal kort som får 

spelas sättas in, för att inte överväldiga de yngre spelarna med information och intryck.  

Spelets komponenter bedöms och rangordnas generellt som att det tävlingsmässiga spelandet 

var det mest uppslukande av spelets komponenter, samtidigt som kartan flera gånger 

benämns som det minst uppslukande. Anledningen till kartans låga rang kan troligen finnas i 

dess enkelhet, det vill säga, brist på spelmekanik: Den användes nu mest som minneshjälp och 

stöd när spelare berättar sagor om var de rör sig, snarare än som en faktisk del av den 

mekaniska designen i spelet.  Kartan fick även kritik för sin nuvarande stil och vissa detaljer i 

dess formgivning, som gjorde den svårare att förstå och överblicka.  

De längre pauserna i början av speltesten är med viss säkerhet relaterade till förvirring kring 

regler. Roten till denna förvirring går att finna i två källor: 1. Regeldokumentet som följde med 

spelsessioner var ofärdigt. 2. Att kooperativt spelande kanske inte är lika intuitivt som 

tävlingsmässigt spelande, vilket kunde ses i de tidigare versionerna av spelet som endast var 

kooperativa och denna kritik då ofta kom upp.  

Spelares ålder kan uppenbarligen vara en faktor när det gäller inledande osäkerhet vid 

spelstart, vilket ger vid handen att det är bäst om en kunnig och flexibel person kan inneha 

Sagomästar-rollen. En person som kan anpassa sig till barnens behov och ge det extra stöd 

som krävs för att uppnå målet med kooperativt spelande/lärande (se sektion 2.3), samt att 

leda in spelare i förståelse för spelets dynamik. Även om det tävlingsmässiga läget i de utförda 

testen var mer uppskattat enligt spelares utsago, gav det kooperativa läget spelare chansen att 

ta sig in i spelet utan att komma under samma press som de skulle göra när de tävlade om 

poäng och att vinna mot varandra. Som nämndes i Intervju 2 så finns det en möjlighet att låta 

spelare spela i de olika formerna av spelet baserat på deras mognad, där det diskuteras om de 

bör börja med det kooperativa spelandet, möjligen för att undvika tidig konflikt.  
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Värdering av innehållet på korten och spelet i allmänhet, vilket formgivits med Fredengren 

(2012, s 196-197) i åtanke, tas upp under intervjuerna. Övervägande kan kritiken som getts 

kring det pedagogiska innehållet ses som positiv. Resultatet pekar på att kortens valda 

utformning och spelets innehåll i allmänhet bidragit till ett underhållnings- och 

upplevelsevärde. Men det kommenteras samtidigt att KLUB-serien och spelet kan vara lite 

missvisande när det gäller särskilt den historiska attityden till vissa väsen. Grundsynen 

gentemot dessa var förmodligen historiskt sett ofta mer negativ, med större rädsla jämfört 

med hur de framställs i KLUB-äventyren. Samtidigt ansågs det fortfarande ha pedagogisk eller 

vetenskaplig förtjänst att nyttja den information som fanns på korten, trots att det kunde 

försvinna lite kulturhistoriskt värde i slutprodukten. Avvägningar av denna typ återfinns med 

viss säkerhet ofta vid utformning av material riktat till barn och inte minst pedagogiskt sådant, 

vilket kan behöva en mer djupgående analys. 

Ett sådant exempel på nedtonande av farlighet, eller av hotets egentliga karaktär, kan ses i det 

av forskare vid Högskolan i Skövde utvecklade brädspelet Parkgömmet (2019), vilket dels är 

ett klassiskt brädspel dels kompletterat med Augmented Reality-app till läsplatta. Spelet är 

framtaget för att öka barns riskmedvetenhet när det gäller online-närvaro och därmed minska 

deras utsatthet gentemot sexuell grooming (Susi, T., Torstensson, N., och Wilhelmsson, U. 

2019). Sexuell grooming nämns inte i spelet som i sig kan ses som underhållande och 

engagerande. Diskussion kring det olämpliga i att lämna bort uppgifter om sig själv online och 

det eventuellt farliga i detta är i stället något som kan följa efter spelandet under pedagogers 

överseende. Dessa kan då anpassa samtalet efter barnens ålder och mognad (Susi m.fl. 2019). 

Ungefär på samma sätt kan det tänkas att även KLUB-material används, för samtal kring 

böckernas och spelets olika folktroväsen. Exempelvis kan det diskuteras om vuxna använt 

sagofigurer som Näcken för att barn ska ta sig i akt inför främlingar eller hålla sig borta från 

strömmande vatten. 

Till slut en kommentar om det antal kort av olika kategorier som användes, Väsen, Magi och 

Skatter. I de genomförda speltesten kan detta bedömas ha varit nära likvärdigt, med 

Skattkorten som utnyttjade i något färre antal jämfört med de övriga två kategorierna.  

6.3 Framtida arbete 

Huvudfrågan i studien kan fortfarande utforskas vidare. Fler speltest där det växlas med vilket 

spelläge som inleder testen bör ge ett säkrare svar, samtidigt som det kan ge viktig feedback 

gällande hur spelet kan omarbetas för att göra båda spelformerna, kooperativt och 

tävlingsmässigt, mer jämlika i underhållningsvärde. I övrigt kan även forskningsfrågan i sig 

fördjupas, när ett svar på originalfrågan ges form: Vad är det som gör just den tävlingsmässiga 

spelformen mer attraktiv, om resultatet visar sig hålla vid fler speltest? Beror det på att 

kooperativt spelande kanske inte är lika populärt i allmänhet bland spelare, eller ligger 

anledningen i just detta spels regler och presentation? Om spelet framgent uppfattas som 

roande att spela i båda spellägen kanske det inte är viktigast att avgöra vilket läge som anses 

vara roligast. I stället kan flexibiliteten ses som en styrka och frågan kan riktas mot vilka 

grupper som möjligen uppskattar det ena läget mer än det andra och varför. Och/eller om 

spelet främst betraktas som ett seriöst spel, vilket läge är mest funktionellt som verktyg och 

för vilken målgrupp. Ovan har det berörts att det kooperativa spelläget, för yngre spelare 

möjligen kan användas vid introduktionen av spelet och kan sedan kanske bytas till mer 
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tävlingsinriktat, när Sagomästaren uppfattar att det passar. Detta vore intressant att utröna 

vidare. 

Spelet i sig kräver fortfarande mer arbete när det gäller regler, både i hur de presenteras och i 

omfång. Idéer har presenterats i intervjuer och under speltest, som kan testas och 

implementeras på sätt som gör spelet mer komplicerat, men möjligen även mer 

underhållande. Då det redan nu är svårt för nya spelare att överkomma blyghet och osäkerhet, 

kan dessa idéer om nya regler behöva implementeras som valbara svårighetsgrader eller extra-

regler, för att ge mer djup och speltid. Regeldokumentet i sin nuvarande form bör således 

skrivas om och illustreras, för att göra det mer tillgängligt och undvika de problem som 

uppstod med inledande förvirring vid speltest, som vid starten påverkade Flow. Då spelare 

även har frågat efter ett häfte eller mindre bok som ska ha mer information om korten 

(spelinnehållet i sig) är även detta ett arbete som kan behövas för att göra spelet mer komplett. 

Skattkorten kan eventuellt behöva omarbetas något för att göra dem mer konkurrenskraftiga 

eller lättare att förstå.  

Den aspekt av spelet som i flera fall fick negativ feedback var dess karta, och där kan flera 

aspekter förbättras: Kartan behöver få en mekanik som gör den intressant för spelet i sig, som 

exempelvis ett uppdrag där alla spelare kan delta under både kooperativ och tävlingsmässig 

spelform. Kanske genom att det inkluderas ett sätt att skaffa mer poäng genom att inkludera 

platser och information om dem i berättelser. I enlighet med detta behöver kartans bräde 

omdesignas innan möjlig release. Om spelet visar sig populärt nog, kan fler kort och uppdrag 

skapas, samt kan nya teman och berättelseformer utforskas.  
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Appendix A -  Spelregler 

Spelets början 

Först av allt ska ni välja en Sagomästare bland spelarna. Mästaren ska lyssna på de 

sagor spelarna berättar och välja den bästa när en runda är över. Sen får en spelare 

rollen Förste Sagoberättare. Det är de som börjar berätta sin saga först av alla när 

spelet börjar på riktigt. De som har de rollerna kan antingen behålla dem genom hela 

spelet, eller byta dem till spelare till höger om dem när en runda är över.  

Poängen med KLUB 

Alla spelare måste kämpa ihop för att klara av uppdrag som ska stoppa den girige 

Cirkusdirektören och hjälpa Kira, Luppe och Lovis. Detta gör de genom att samla kort 

med magi, skatter och väsen som krävs för att nå målen som står på uppdragskort. För 

att klara av ett uppdrag måste spelare tillsammans lägga fram kort på bordet, samt ska 

varje spelare berätta en kort berättelse eller saga om hur varelserna och sakerna på 

korten kan lösa problemet som står på uppdragskortet. Förste Sagoberättare är den 

spelare som först ska berätta en saga varje runda, eller återberätta den om 

Sagomästaren ber om det.  

(Kompetitivt) Sagomästaren väljer vilken saga som de tycker bäst om, och ger då två 

poäng till den spelare som berättade den. Spelare får även poäng om deras kort 

används i den vinnande berättelsen, med en poäng per kort. Sagor får berättas med 

spelares egna kort, men även med andras när de har lagts fram. Spelare kan berätta 

mer än en saga var, men aldrig mer än tre per runda var, och bara en saga kan vinna. 

När en saga vunnit flyttas uppdragskortet sagan gällde till vinnarhögen. När fem 

uppdrag är avklarade är spelet över, och den som har mest poäng vinner.  

Alternativt kompetetivt: När spelare spelar mot varandra så läggs tre kort med text 

och bilder uppåt, som alla spelare kan välja att berätta sin saga med. De måste då minst 

använda ett av sina egna kort, som de lägger upp framför sig öppet så alla ser. Om de 

vinner så får de behålla ett av korten från den vinnande sagan, men om deras saga inte 

vinner förlorar de alla sina kort. Vinnare får behålla uppdragskortet som en poäng, 

som räknas i slutet av spelet för att se vem som var bästa sagoberättaren av alla! 

(Ko-operativt) Sagomästaren väljer vilken saga de tycker bäst om. Ju fler kort, desto 

fler poäng (ett per varje). Poängen samlas tillsammans för att försöka nå så bra slut på 

äventyret som man kan. När en saga vunnit flyttas uppdragskortet sagan gällde till 

vinnarhögen. När fem uppdrag är avklarade är spelet över. 

I både Ko-operativt och Kompetitivt läge är det upp till Sagomästaren att bedöma 

sagorna som bra eller dåliga. Det gör de genom att titta på hur nära verklighetens 

historia sagor är (när det gäller faktiska verkliga platser, tro och mytologi såklart!), 

samt hur spännande eller roliga de är. Se till att välja en Sagomästare som kan sina 

saker, om en sådan finns tillgänglig. 



 II 

 

Däremot så kan alla spelare förlora om tre uppdrag inte klaras av, som händer när sex 

rundor av spelet gått utan att uppdraget lösts. Förlorade uppdrag läggs i sin egen hög 

när de inte längre går att lösa. 

Spela 8 rundor om ni har fyra spelare, så alla har en chans att vinna poäng minst två 

gånger, om ni byter ut Sagomästarrollen varje runda. Kör 6 rundor om ni är 3! 

 

En Runda i KLUB 

Ett nytt uppdragskort dras och alla uppdragskort som är dragna och inte vunna flyttas 

ner en punkt och det nya kortet läses upp av Sagomästaren. Alla spelare drar upp till 

tre(3) kort var, ett från varje hög av Magi, Väsen och Skatter.  

Spelare lägger fram de kort de vill använda för att lösa uppdraget. Det behövs minst 

3(tre) kort för att lösa varje uppdrag.  Varje spelare berättar sedan sin berättelse 

utifrån de korten som finns framme (de behöver alltså inte använda bara sina egna 

kort) och som passar med uppdragets behov.Sagomästaren väljer vinnande saga, delar 

ut poäng , och sedan börjar nästa runda. 

I de kooperativa lägena kan en Sagomästare välja att stödja spelare på två sätt, om de 

verkar ha fastnat: Antingen genom att nämna en detalj om de dragna korten som 

kanske inte står på dem, som har med själva uppdraget att göra, eller så kan de dra ett 

kort från högen av avklarade sagor som kan vara hjälpsamt för uppdraget. De 

återberättar då vad som står på kortet och låter spelare använda det i sina berättelser, 

fritt. Dock får spelare inga poäng för återanvända kort! I de kooperative lägena så 

räknas poäng genom att alla de vinnande korten läggs på en hög, som räknas i slutet 

av spelet för att se hur bra alla spelare berättade sina sagor.  

(Om spelare känner att de har ungefär lika mycket kunskap som varandra, eller om 

spelare vill undvika att bara en av dem vinner med sina sagor, kan Sagomästarrollen 

bytas ut till spelaren till höger om nuvarande mästaren vid slutet av varje runda).  
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Appendix B -  Exempel på spelrundor 

För att illustrera spelande i det utvecklade brädspelet följer här en beskrivning av ett exempel 

på en spelrunda, först med kooperativt spelläge, sedan tävlingsmässigt. 

Kooperativt spelläge 

Sagomästaren läser i exemplet upp uppdraget Godisproblem, som går ut på att Gengångaren 

Fina Karamells karamellkok håller på att göra väsen som galna, och de börjar samlas i den 

lokala stadsparken nattetid. Hur löser då spelarna detta? 

Spelare går över vilka kort de har tillgängliga och säger som så: ”Väsena kanske gillar godis, 

men de vill alla egentligen ha olika saker, så vi leder bort dem med de sakerna. Först så ger vi 

Jätinnan Ålla vår drakskatt, så hon ordnar ett ordentligt störtregn på sammanstrålningen. 

Sen distraherar vi de väsen som gillar guld med Kringeliputtguldet, genom att vi tar på oss 

Gerumsmanteln(som så klart gör oss osynliga!), och leder bort dem med guldet hängande i 

luften. Vampyren Kira gillar att busa, så vi skickar henne att skrämma bort resten. Alla som 

sprungit iväg kan sedan skogsrået villa bort, så de inte hittar tillbaka till stadsparken igen. 

 

Sagomästaren bedömer detta som korrekt, och spelarna får behålla alla de kort de använde, 

som poäng, vilka räknas i slutet på spelet för att bedöma vilket slutresultat som uppnåtts. 
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Tävlingsmässigt läge 

Här får spelare använda kort inte bara från sin egen hand (som är gömd för andra), utan 

även 3 kort som lagts fram på bordet. Spelare lägger fram sina kort för att spela dem, öppna, 

men om det inte är dessa som spelas i den vinnande handen så förlorar de sina spelade kort.  

Uppdragskortet som dras denna gång går ut på att transportera en flaska med en 

förbannelse lagd på sig till Hjo. Spelaren väljer att använda korten Drakskatt och 

Svartkonstböcker, som syntes i förra exemplet, ihop med Vätternjungfrun och Magisk svans 

från de kort som nu ligger uppe. Spelaren tror att de kommer klara sig ganska bra när de 

reser utmed åar och Vänern, men Vätterjungfrun är ökänt stingslig, så spelaren betalar 

henne med drakskatten för att se till att det inte blir någon storm på vägen. För att skynda på 

resan använder de formler från svartkonstboken, så de slipper oroa sig för problem som 

förbannelsen kanske ger dem på vägen. När de väl kommit fram så lindar de Sammetsfots 

(som ju bor i Hjo), svans runt korken i flaskan, för att skydda sig när de drar ur den och ser 

efter vem de transporterat. Spelaren vinner och får välja att behålla ett av sina vinnande kort 

inför nästa spelrunda, och får uppdragskortet som poäng för sin vinst.  

 

 


