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Abstrakt 

Den här C-uppsatsen utforskar möjligheterna att utforma applikationer till interaktiva 

plattformar som lär barn att lösa abstrakta problem och samtidigt är användbara för lärare i 

skolmiljö. Uppsatsen presenterar olika teorier och använder sedan det insamlade materialet 

som utgångspunkt för att testa om och hur dessa teorier kan tillämpas i ett specifikt fall. 

Resultatet sammanställs i form av en prototyp som testas på en klass förstaårselever i 

Stockholm. 
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1 Introduktion 
Föreställ dig din gamla mattebok från grundskolan, kanske förknippar du den med glädje och 

inspiration för att lära eller bara långtråkigt ältande. Tänk dig sedan vilket datorspel som 

helst och ställ dig frågan: Varför kan inte matteböckerna och inlärningsmetoderna vara lika 

roliga som ett datorspel? Det är möjligt att skapa ett datorspel som går ut på att lösa olika 

matteproblem och på så sätt efterliknar en mattebok, frågan är om det verkligen är 

användbart i en skolmiljö? Ett företag vid namn Parama har skapat ett mattespel designat 

för läsplattor vars mål är att substituera matteböckerna i skolan. Tänk dig de ändlösa 

möjligheterna att designa vardagliga matteproblem som dynamiska miljöer tillåter, säkert 

skulle det förändra synen som barn har på mattelektioner. Hur designar man ett sådant spel 

för att göra det användbart i en skolmiljö? Det är den frågan som uppsatsen ämnar att svara 

på. Ett stort problem är att applikationsprogramvaran (App) måste designas för barn och 

oftast delar barn inte samma uppfattning av världen som vuxna. Detta innebär att designern, 

som i de flesta fall tillhör kategorin vuxna, inte kan utgå från sitt eget perspektiv i själva 

designprocessen. Lösningar som fungerar bra för designern riskerar att vara helt 

oanvändbara för barn. Eftersom barn inte är lika kognitivt utvecklade har de inte samma 

möjlighet att förstå vissa funktioner som annars hade varit användbara för vuxna. Det kan till 

exempel vara fördelaktigt för en designer att använda sig av referenser till den verkliga 

världen, som en ikon i form an en mapp. För ett barn som saknar erfarenhet och inte har 

dessa referenser blir ikonen bara en meningslös bild (Schneider, 1996). När man designar en 

app för barn måste man hela tiden ha detta i åtanke för att interaktionen skall bli så flytande 

som möjligt. Om appen är tänkt att användas i utbildningssyfte är detta extra viktigt. Om det 

krävs för mycket tid och energi för barnet att lära sig att använda appen motarbetar detta 

syftet. Barnets kognitiva resurser går åt till att använda appen istället för att lära sig 

innehållet (Bruckman & Bandlow, 2002). 

Hur ska designern då göra när hon ska designa en app för barn? Ett tillvägagångsätt, som 

denna undersökning ämnar att testa, är att använda principer som visat sig framgångsrika i 

andra fall och sedan tillämpa dessa på ett specifikt fall. Exempelvis skulle designern med 

hjälp av utvecklingsteorier kunna påstå att barn har sämre koncentrationsförmåga vid 

åldrarna 2-7, vilket kan innebära att barnen har problem att minnas mer än en sak åt 

gången. Med hjälp av sådan insikt skulle man som designer kunna dra slutsatsen att multi-

tasking inte är något att sträva efter i en design för barn i den åldersgruppen (Bruckman & 

Bandlow, 2002). Genom att välja ut olika teorier och sedan testa dessa i form av en prototyp 

kan detta fungera som inspiration till nya och innovativa designlösningar.  
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1.1 Syfte 

Parama är ett dotterbolag till företaget Brickit och arbetar med att utveckla ett pedagogiskt 

mattespel för barn i form av en app för surfplattor. Syftet med den här undersökningen var 

att ta fram underlag för en design av ett system som är användbart för lärare i en skolmiljö 

och samtidigt stöder barns inlärning av abstrakt problemlösning. Detta skulle uppnås genom 

att skapa en demonstrativ prototyp åt företaget Brickit som sedan testas på relevant 

population. Principer som visat sig framgångsrika i andra fall användes som utgångspunkt för 

att testa om och hur de gick att tillämpa i det här fallet. Detta för att slutligen kunna leverera 

underlag för en framgångsrik design till företaget Parama.  

1.2 Frågeställning 

Två av Paramas designkrav för systemet har valts från en intressentintervju för att användas 

som forskningsfrågorna i den här undersökningen. 

”För att appen skall kunna fungera som ett substitut för läroböcker måste läraren 

kunna ge läxor, rätta uppgifterna efter användning och utvärdera användarens 

resultat. Hur lär man barn att tänka abstrakt? Och hur testar man och ser om de 

verkligen har förstått? Hur skapar man ett system som på bästa sätt hjälper barnen 

med detta?” 

       -Patrik Carlstedt, VD Brickit 

Forskningsfråga:  

Hur kan ett interaktivt läromedel för abstrakt problemlösning utformas med utgångspunkt i 

utvecklingsteori och göras användbart för årskurs 1 i grundskolan? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien berör inte inlärningsuppgifterna eller synpunkter på hur dessa bör utformas. Studien 

ämnar inte att levererar ett fullständigt spel utan prototypen som presenteras kommer att 

fokusera på att testa om den utvalda teorin fungerar i detta specifika fall. 
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2 Teori 
I teoriavsnittet presenteras det material som har undersökts för att ta fram teori som kan 

vara användbar i utformningen av ett system som uppfyller undersökningens 

forskningsfråga. Genom att utforska redan existerande lösningar och teorier kring abstrakt 

inlärning och användbarhet för lärare ger det möjligheten att testa materialet och se om det 

även fungerar i det här fallet. Den teori som används i designen presenteras mer specifikt i 

resultatdelen.  

2.1 Utvecklingsteori 

Piagets utvecklingsteori används inom Människa-Dator Interaktion(MDI) för att ta reda på 

vilka kognitiva funktioner barnet har utvecklat vid den tänkta åldersgruppen (Read & 

Markopoulos, 2012). Enligt Jean Piaget(1970)utvecklas ett barns kognitiva struktur i form av 

mentala representationer som hjälper barnet att tolka sin omgivning. Två kognitiva 

processer, assimilation och ackommodation, gör att barnet kan hantera ny information och 

ersätta gammal kunskap med ny. Assimilation kallas processen när en människa modifierar 

redan existerande kunskap för att passa in på omgivningen. Ackommodation byter ut och 

ersätter redan existerande kunskap, istället för att modifiera den, för att den ska passa in på 

omgivningen. När ett barn tolkar sin omgivning arbetar dessa två processer frekvent för att 

skapa kognitiv balans. När barnet utsätts för en stor mängd input kan det uppstå kognitiv 

obalans vilket innebär att barnet inte förstår vad det är den ser. Barnet måste istället 

tillämpa nya metoder för att sortera och klassificera den input som är tillgänglig.  

Piaget har tagit fram fyra åldersperioder som beskriver barnets kognitiva utveckling. Under 

den sensori-motoriska perioden har barnet utvecklat förståelse för objekt permanens, det vill 

säga förståelsen att objekt inte försvinner när de är utom synhåll. I den preoperationella 

perioden lär sig barnet att tänka logiskt och i symboler, här burkar barnet även lära sig att 

tala. Inom den här perioden börjar barnet lära sig att räkna och att manipulera siffror. Barnet 

förstår även att koncept kan representeras med ord som inte har någon fysisk liknelse. 

Under konkret-operationella perioden börjar barnet förstå koncept som kategorisering. Här 

utvecklar barnet empati och förmågan att utföra logiska analyser. De får också en bättre 

förståelse för orsak/verkan relationer. Enligt Vygotsky (1998) innebär åldern sju till åtta år 

att barnet börjar kunna skilja på sina interna och externa erfarenheter. Barnet skapar ett 

mellanrum mellan sitt medvetna och sitt beteende vilket tidigare inte var möjligt. När barnet 

förlorar den här direktheten är det en introduktion till intelligens som fyller ut gapet mellan 

det medvetna och beteendet. Detta resulterar i att barnet kan utveckla en intellektuell 

attityd mot sina egna interna aktiviteter och även andras. Vid tidigare åldrar vet barnet inte 

vad den erfarar, exempelvis vet inte barnet att känslan av hunger är just hunger. Barn vid 7 

års ålder börjar kunna förstå vad sådana känslor betyder, vilket innebär en intellektuell 

kartläggning över sina erfarenheter. Barnet utvecklar en ny relation till sig själv genom att 
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generalisera sina erfarenheter. Sättet att kunna meta-tänka reflekteras i ett intresse att lära 

och är beroende av att kunna göra ett objekt av sitt eget medvetande. Under formellt 

operationella perioden börjar barnet kunna tänka i mer abstrakta former och hantera 

abstrakta resonemang. Hon börjar kunna förstå mer abstrakt problemlösning i form av: Lisa 

är längre än Kalle, Kalle är längre än Alex. Vem är längst, Lisa eller Alex? (Piaget, 1970). 

Enligt Vygotsky (1998)  är det de aktivt mognande mentala funktionerna som styr 

förändringar i barnets interna struktur. Genom att identifiera vilka funktioner som är mogna 

kan man mäta om barnet har gått in i en specifik åldersperiod och vad hon är kapabel att 

lära sig. Proximala utvecklingszonen är ett sätt att kartlägga individens utveckling. 

Kartläggningen sker genom att använda barnets nyutvecklade funktioner och barnets 

nuvarande utvecklingsfas i relation till de funktioner som idealet har. Vygotsky menar att 

barnet kommer att ha mer eller mindre utvecklade kognitiva funktioner i relation till idealet 

för sin åldersperiod, men eftersom de inte är fullt utvecklade kan de inte prestera optimalt. 

När barnet får arbeta tillsammans med en mer kompetent person kan barnet imitera 

beteendet och på så sätt kompensera för de kognitiva funktioner som ännu inte är 

utvecklade. Proximala utveckling förutsätter att interaktionen mellan en kompetent person 

och en mindre kompetent person kan resultera i att den mindre kompetenta personen blir 

lika kapabel till att utföra uppgiften som den mer kompetenta personen(Chaiklin, 2003). 

2.2 Spelbaserat Lärande 

Piagets (1970) utvecklingsteorier används inom MDI eftersom de introducerar olika mått 

som går att applicera på spel. Exempelvis kan man med hjälp av åldersperioderna förvänta 

sig en viss prestation av ett barn och designa därefter, dock tar de inte hänsyn till hur 

individuellt de kognitiva funktionerna utvecklas. En rad olika variabler som genetik, fysik, 

sociala och emotionella omständigheter samt kontext påverkar den kognitiva utvecklingen. 

Ett alternativ är att istället låta barnen öva på något som de faktiskt håller på att utveckla 

istället för att jämföra med vad de flesta barn kan vid den åldern(Bekker & Antle, 2011). 

Enligt Eck (2006) är spel effektiva inlärningsplattformar eftersom lärandet tar form i en för 

spelet viktigt kontext. Inlärning som är direkt relevant för omgivningen med tillgång till 

direkt demonstration, blir lärdomen direkt applicerad och tränad. “Lions do not learn to hunt 

through direct instruction but through modeling and play” (Eck, 2006). Eck menar att spel 

använder sig av kognitiv obalans (assimilation och ackommodation) eftersom spel hela tiden 

förändrar förväntningarna och kraven på spelaren. Att spela kräver därför en konstant cykel 

av hypotes formulering, testning och revidering vilket händer frekvent och med direkt 

återkoppling i ett spel. 

  



 

10 

 

2.3 MDI-principer för barn 

Piagets (1970) teorier kring utvecklingspsykologi understrykerfysiska handlingar och miljön 

för att barnets ska utveckla sitt tänkande. När barn och vuxna lär sig att tänka med abstrakta 

koncept använder de sig bland annat av mentala simulationer som är baserade på konkreta 

motor-perceptuella erfarenheter (Barsalou, 1999). Exempelvis så kommer barnet att när den 

hör begreppet balansera en ekvation kommer den att tänka på den fysiska kopplingen till 

balans exempelvis en balanserande gungbräda.  

Det finns en risk att barn inte utvecklar tillräckliga kopplingar till objekt och koncept genom 

datorbaserat lärande (Markopoulos et al, 2008). Genom att använda sig av ny teknologi som 

utnyttjar nya sätt att utföra olika fysiska handlingar i en datorbaserad miljö skapas på så sätt 

tillräckligt med kopplingar (Barsalou, 1999). Ett sätt att göra detta är att kräva en viss 

handling från ett objekt, vilket utelämnar kognition som ifrågasätter vad som ska göras eller 

hända med det här objektet (Antle, 2013).  

2.4 Number Sense 

Matematik går att definiera på olika sätt. Ett experiment som utfördes på lärare visade hur 

lärare definierade matematiken som ”Fixed body knowledge involving numbers and 

manipulation through rules and algorithms”. Lärare använder sig av sina egna erfarenheter 

och drar slutsatsen att matematik handlar om siffor, formler och regler. Även om detta 

stämmer slutar inte matematiken där utan en konceptuellförståelse mellan kvantiteter är 

minst lika viktig (Griffin, 1997). Konceptuell förståelse av matematik innebär hur man 

uppfattar matematiska koncept, operationer och förhållande. ”Procuderal fluencey” betyder 

att utföra matematiska handlingar i ett korrekt, flexibelt och flytande sätt. Ett exempel på 

detta är att kunna göra enkla matematiska uträkningar utan att behöva använda hjälpmedel 

i form av exempelvis fingrar (Samuelsson, 2011). 

För att kunna anpassa dessa teorier i spel format har Griffin (1997) tagit fram tre 

grundprinciper:  

 Rikligt med aktiviteter för att skapa kopplingar mellan koncept.  

 Möjlighet för diskussion mellan elev och lärare eller elev och elev för att få eleverna 

att börja diskutera och utforska koncepten.  

 En lämplig struktur för inlärning av koncepten, en sekventiell kunskaps påbyggnad 

som tillåter eleverna att använda kunskapen de lär sig i ett moment, direkt i nästa 

moment (Griffin, 1997). 

När man har anpassat lärandet efter konceptuell förståelse ställer lärarna annorlunda frågor 

och istället för vilka regler som går att appliceras läggs fokus istället på att låta eleverna hitta 

relationer mellan kvantiteter och siffror. Resultatet har varit en djupare konceptuell 

förståelse som gynnar eleverna även längre fram i skolgången. 
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Number sense teorier tar hänsyn till matematikens regler och formler men även den 

konceptuella förståelsen (Griffin, 1997).  

2.5 Spel användbart för lärare 

Laurillard et al (2011) anser att istället för att försöka imitera lärares pedagogik i ett digitalt 

medium är det istället viktigt att underlätta för lärare att använda och förstå det digitala 

läromedlet. En metod är att designa spel med lärares involvering i åtanke baserat på 

användarkrav och pedagogiska teorier. Spel används av lärare som ett tidsfördriv, 

introduktion till nytt material eller som belöning när elever har klarat av en uppgift (Swan & 

Marshall, 2009). För att ett spel ska fungera som exempelvis ett komplement till en 

mattebok måste vissa mål uppnås. Läraren måste vara involverad i spelet och hur barnet 

använder det. Läraren måste förstå vilka framgångar och motgångar eleven stöter på i 

spelet. Läraren måste kunna utifrån spelet få någon slags överblick för att kunna evaluera 

elevens prestation. Läraren måste även kunna släppa spelet i händer på eleven i form av 

hemläxa (Morrison & Lowther, 2002). 

2.6 Avslutning  

Några mer generella teorier som har tagits fram är bland annat att barn vid sju års ålder bör 

kunna hantera en datormus. Däremot har de problem med dubbelklick och att hålla ner 

musknappen över en längre tid och användandet av tangentbord bör undvikas(Strommen, 

1994). Vid åldrarna 7 till 8 kan barnet förstå olika dimensioner av kvantitet, exempelvis 1 och 

10 i matematik. Vid den här åldern kan barn lösa tvåsiffriga problem i huvudet (15+34) och 

berätta vilket av de tvåsiffriga talen som är störst(Griffin& Case, 1997). För vuxna är peka 

och klicka gränssnitt lättare att använda än exempelvis dragande rörelser som i drag and 

drop (Inkpen, 2001). Read & Markopoulos (2012) menar däremot att barn anpassar sig efter 

teknikens framgång och använder nya inputmetoder utan problem. Eftersom barnen inte 

har samma referenser som vuxna kan vanliga ikoner som representerar diverse knappar vara 

helt meningslösa för barnen därför är det bra att designa exempelvis knappar efter saker 

som barnen kan relatera till, något de har erfarenhet av i den fysiska världen (Schneider, 

1996). 
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3 Metod 
Kvalitativ forskningsmetod börjar med antaganden och teoretiska ramverk som beskriver 

undersökningens människocentrerade problem. För att studera det här problemet används 

kvalitativa datainsamlingsmetoder som vanligtvis består av intervjuer och observationer. 

Den slutliga rapporten består av de medverkandes bidrag, reflektioner av forskaren samt en 

tolkning av problemet uppbyggd på det insamlade och analyserade materialet. Kvalitativ 

forskningsmetod håller forskaren i fokus då det är hon som designar de instrument som 

används vid datainsamling samt analyserar och tolkar materialet (Creswell, 2013).  

Undersökningen i sin helhet var utformad som ett pilotfall med tre delstudier. De olika 

delstudierna börjar med design av prototyp, användartest och till sist återkoppling. 

3.0.1 Pilotfall 

Ett pilotfall använder sig av en eller flera teorier för att sedan genom ”proof by construction” 

testa om dessa teorier även fungerar i det angivna fallet (Demeyer, 2010). Fallet bestod av 

två designproblem: Skapa ett system för att göra appen användbar för lärare i en skolmiljö. 

Skapa ett system som stödjer barns inlärning av abstrakt problemlösning.  

Pilotfallet delades upp i tre delar: Del 1 bestod av insamling av material och byggandet av 

prototypen, Del 2 bestod av ett användartest på prototypen och Del 3 bestod av 

återkoppling i form av intervjuer med personer från Parama.  

3.0.2 Forskningsetiska aspekter 

I designprocessen av ett spel som är menat för en skolmiljö kan viktiga aspekter som 

mobbning och utanförskap dyka upp. Att skapa tydlig uppdelning när det gäller prestation 

kan bidra till diskriminering. För att undvika diskriminering designades dolda uppdrag och 

lärarverktyget för att hålla individens resultat gömda för alla utom auktoritet som lärare och 

föräldrar (se figur 2). Det finns en risk att spelet utesluter individer genom att anta 

förkunskaper som inte finns. För att undvika detta designades uppgifterna i prototypen på 

en mycket låg matematiska nivå (se figur6). Det är viktigt att ha ett tydligt etiskt 

förhållningsätt när man utför tester på barn. Studien följer Vetenskapsrådets (2002) fyra 

utgångspunkter. Informationskravet innebär att deltagarna skall vara väl informerade om 

studien, vad den handlar om och att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna har rätt att bestämma sitt deltagande och att exempelvis bryta testet när de vill 

eller välja att inte besvara vissa frågor. Konfidentialitetskravet innefattar att samtliga 

deltagares identiteter inte ska gå att spåras tillbaka till individerna ifråga. Nyttjandekravet 

där uppgifter om enskilda individer inte får användas eller utlånas för andra icke-

vetenskapliga syften. Då en anställd pedagog på skolan, som även arbetar med Parama och 

som har tillstånd av föräldrarna att utföra sådana studier, ansvarade för barnen uppfyllde 
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och på så sätt de två första kraven. Då inga namn användes vid några utav momenten 

försäkrades på så sätt anonymitet.  

3.1 Design av prototyp 
3.1.1 Metodval 

Metoden var en mål-baserad design som fokuserar främst på att tillfredsställa de behov som 

den tänkta användaren har (Goodwin, 2009). Detta genom att samla in data om användaren 

som används för att skapa en användarvänlig design. Data som samlas in från användaren 

används ofta till att skapa persona, en representant för den tänkta användargruppen. Dessa 

persona används sedan som underlag i skissningsmoment. Skissmoment görs med hjälp av 

designer tillsammans med penna och papper som ritar gränssnitt och flödesscheman, målet 

är att skapa en design som tillfredsställer användarens och intressenternas krav som tagits 

fram från datainsamlingen. Slutligen väljs ett par skisser från skissmomentet ut som går 

vidare till implementation. Designen analyseras sedan genom användartest. 

I det här fallet samlas teori in om den tänkta användaren istället för skapandet av persona, 

detta för att undvika intervjuer med barn då detta ansågs för tidskrävande.  

3.1.2 Tillvägagångsätt 

Teori som visat sig framgångsrik i andra fall och var relevant för fallet samlades in. Teorin 

tillämpades sedan för att passa det här specifika fallet i skissmoment. Varje skissmoment 

började med brainstorming där idéer antecknades på ett papper, därefter användes penna 

och papper för att rita gränssnitt och flödesscheman. Skisserna valdes ut godtyckligt efter de 

krav som formulerats från datainsamlingen och den tid som protoybyggandet av de 

skisserna skulle ta för att passa den tidsram som undersökningen hade fått. Minst tre olika 

flödesscheman togs fram samt fem olika skisser av gränssnittet för varje skärm skapades. 

Under implementationsmomentet ritades utvalda skisser upp i programmet Axure. 

Prototypens bilder hämtades från Google och hanterades i Adobe Photoshop. 

3.1.3 Empiriskt material 

Det empiriska materialet var en prototyp och en designdagbok. Prototypen analyserades 

sedan i del 2, användartest, med hjälp av komplett observationsmetod.  
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3.2 Användartest 
3.2.1 Metodval 

Komplett observationsmetod användes under användartestet för att samla in empiriskt 

material. Komplett observationsmetod innebär att forskarens personliga involvering med 

det observerade samhället behålls minimal. Forskaren stannar utanför gruppen och 

antecknar det observerade beteendet objektivt (Howitt, 2010). Observationsmetoden valdes 

ut för att undersöka om användaren kunde hantera systemet utan hjälp och för att anteckna 

eventuella problem användaren upplevde.  

3.2.2 Tillvägagångsätt 

Ett observationsprotokoll skapades före användartestet och bestod av olika kategorier som 

godtyckligt togs fram för att kolla hur flytande interaktionen mellan prototyp och användare 

var. Kategorierna var: Problem med interaktion, problem med uppgift, tid att lösa uppgift, 

kommentarer, andra noteringar. Anteckningar gjordes under varje kategori med namn på 

vilken sekvens i spelet och vilket problem som uppstod. Tid att lösa uppgift mättes inte exakt 

utan bestod av noteringar om barnet tog extra lång eller kort tid på sig vid ett visst moment. 

Barnen gavs en kort introduktion till spelet och studien innan de fick svara på ett par frågor 

om sin teknikvana. Därefter fick barnen utföra ett förbestämt antal uppgifter under 

observation. 

3.2.3 Deltagare 

Eftersom appen främst inriktar sig på barn vid sju års ålder anpassades prototypen och 

användartestet efter barn i den åldern. Användartestet gjordes på 8 förstaårselever på en 

skola i Stockholm, 4 flickor och 4 pojkar. Antalet deltagare valdes ut av ansvarande pedagog 

utefter barnens godkännande och för att passa den tidsram som undersökningen hade fått. 

3.2.4 Empiriskt material 

Det empiriska materialet var observationsanteckningar som sammanställdes i en tabell. 

Observationsanteckningar användes som empiriskt material för validering. Observationerna 

granskade hur interaktionen mellan prototyp och barn gick. Lågt antal noteringar i 

observationsprotokollet indikerar ett positivt utfall för prototypen. 
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3.3 Återkoppling 
3.3.1 Metodval 

Halvstrukturerade intervjuer valdes ut som intervjumetod. Kvalitativ intervjumetod saknar 

ofta en distinkt struktur och ämnar istället att använda sig av riktlinjer eller områden som 

skall beröras under intervjun. Den sortens intervju uppmanar till mer öppna svar och 

försöker få igång en diskussion till skillnad från strukturerad intervjumetod som inriktas på 

att besvara frågor. Intervjuaren uppmanar även till långa och detaljerade svar från 

intervjudeltagaren för att senare kunna analysera data mer ingående (Howitt, 2010).  

3.3.2 Tillvägagångssätt 

Inför varje intervju skrevs stödord ned på ett papper för vad som skulle diskuteras. Innan 

intervjun tillfrågades deltagaren om inspelning av intervjun godkändes, om deltagaren gav 

sitt medgivande spelades intervjun in med en smartphone. Under intervjun gjordes 

anteckningar på de viktigaste punkterna som tagits upp. Det insamlade materialet 

analyserades kvalitativt genom kategorisering. 

3.3.3 Deltagare 

Intervjuerna utfördes på en pedagog som var involverad i arbetet samt VD för BrickIt. 

Pedagogen valdes ut för hennes expertis inom inlärning och utveckling av spel. 

3.3.4 Empiriskt material 

Det empiriska materialet bestod av intervjuanteckningar som sedan analyserades med 

tematisk analys. Intervjuanteckningar från deltagare i återkopplingen användes som 

empiriskt material för validering. Intervjuanteckningarna bestod av kommentarer från 

återkopplingen av prototypen. Positiva kommentarer från återkopplingar indikerar ett lyckat 

pilotfall.  
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4 Resultat 
Undersökningens resultat är uppdelad i tre delar: Design av prototyp, användartest och 

granskning av prototyp. I design av prototyp redovisas tillämpningarna av teorin i designen 

med bilder från prototypen tillsammans med utdrag ur teorin och beskrivningar av 

designens logiska grund. Användartestet redovisas med hjälp av en tabell som visar upp 

relevanta anteckningar från observationen och insamlad data från intervjuerna med 

deltagarna. Granskning av prototyp beskriver de punkter som diskuterades under 

granskningsmomentet och den återkoppling som gavs från de medverkande. 

4.1 Design av prototyp 

Implementationen består av tillämpningar från teorin i form av en mid-fi prototyp. En enkel 

PowerPoint prototyp skapades först men då PowerPoint inte kunde tillgodose alla funktioner 

som prototypen ville demonstrera gjordes en ny prototyp i programmet Axure. Den slutliga 

prototypen byggdes och kodades i programmet Axure och bilderna hämtades från Google 

och hanterades i programmet Adobe Photoshop. 

Prototypens design följer samma tema som Panoramas matte spel 1, en hemskärm med 

klickbara ikoner som tar användaren vidare till olika minispel. Systemen skulle efterlikna den 

riktiga versionen av spelet för att underlätta eventuell implementation. Minispelen 

designades för demonstrativa syften och baserades i utvecklingsteori om vad ett barn klarar 

av vid den tänkta åldersperioden. 

"Vid åldrarna 7 till 8 kan barnet förstå olika dimensioner av kvantitet, exempelvis 1 

och 10 i matematik. Vid den här åldern kan barn lösa tvåsiffriga problem i huvudet 

(15+34) och berätta vilket av de tvåsiffriga talen som är störst (Griffin & Case, 1997)" 

En enkel input i form av peka och klicka valdes ut för att underlätta navigation och låta fokus 

ligga på systemen. Designen grundades i teorin: 

 "... barn vid sju års ålder bör kunna hantera en mus. Däremot har de problem med 

 dubbelklick och att hålla ner musknappen över en längre tid och användandet av 

 tangentbord bör undvikas (Strommen, 1994)." 
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4.2 Lärarverktyg 

Systemet som ska göra appen användbar för lärare kallades lärarverktyg (figur 2). Verktygets 

funktion var att ge läraren en överblick hur eleven klarade av uppgifterna i spelet och ge 

läraren kontroll över vilka uppgifter som eleven utförde. I prototypen skapades dolda 

uppdrag för varje uppgift, uppdragen kunde endast ses i lärarverktyget. Exempel på ett 

sådant uppdrag är att när en elev har utfört och klarat av samma uppgift tre gånger i rad har 

hon klarat av uppdraget. När ett sådant uppdrag var slutfört dök en markering upp i 

lärarverktyget som indikerar att eleven hade klarat av uppdraget. Eftersom uppdragen kan 

utformas på vilket sätt som helst öppnar det upp möjligheter för läraren att skriva sina egna 

uppdrag eller att ha många förhandsval. Det kan även skapas negativa uppdrag, om eleven 

misslyckas med en uppgift x antal gånger dyker en indikation upp i lärarverktyget.  

  

Figur1 visar hemskärmen med lärarverktyget i höger hörn. Ikonerna representerar banor användaren kan klicka 
på för att ta sig till uppgifter. 
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Syftet med dessa dolda uppdrag var uppdelat i två delar. Främst så ger det läraren en 

möjlighet att öppna upp lärarverktyget och se hur eleven presterar i spelet. Utöver detta ger 

det läraren en möjlighet att ge eleven läxa som sedan går att se över. Exempelvis kan läraren 

granska lärarverktyget och hitta specifika uppgifter som eleven har haft problem med och ge 

hemläxa på just dessa uppgifter. Efteråt kommer en indikation att dyka upp om eleven har 

klarat av något dolt uppdrag på de uppgifterna som gavs i läxa. I lärarverktyget ingick även 

ett sätt att kontrollera svårighetsgraden på de olika uppgifterna (figur 3), detta fyllde även 

funktionen att ge de dolda uppdragen mer precision speciellt i kombination med hemläxa då 

man vill att eleven ska fokusera på en viss sorts uppgift.

Figur2 visar upp exempel på dolda uppdrag där användaren även kan se om något utav dessa är 
uppfyllda. 
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Målet med lärarverktyget var att göra det så effektivt och överskådligt som möjligt för 

läraren och tillämpades enligt teorin: 

"Läraren måste förstå vilka framgångar och motgångar eleven stöter på i spelet. 

Läraren måste kunna utifrån spelet få någon slags överblick för att kunna evaluera 

elevens prestation. Läraren måste även kunna släppa spelet i händer på eleven i form 

av hemläxa (Morrison & Lowther, 2002)." 

Designen av lärarverktyget strävar även att skräddarsy utbildningen för eleven genom att 

snabbt ge läraren en överblick om vad eleven har lätt eller svårt för: 

"..till hur individuellt de kognitiva funktionerna utvecklas, en rad olika variabler som 

genetik, fysik, sociala omständigheter, emotionella omständigheter och kontext 

påverkar den kognitiva utvecklingen. Ett alternativ är att istället låta barnen öva på 

något som de  utvecklar istället för att titta och jämföra med vad de flesta barn kan 

vid den åldern(Bekker & Antle, 2011)."  

Lärarverktyget syns i figur 1 som två knappar i höger hörn, Evaluering och Svårighetsgrad. 

Evaluering tar användaren till figur 2 och Svårighetsgrad går till figur 3. 

 

 

Figur3 visar olika val användaren kan göra när den trycker på Svårighetsgrad. Knapparna representerar de olika 
banorna som man sedan kan välja att kryssa i en bestämd svårighetsgrad. 
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4.3 Abstrakt problemlösning 

Systemet gick ut på att eleven/eleverna gavs ett abstrakt problem att lösa. För att få godkänt 

på uppgiften, krävdes en muntlig redovisning av svaret. När ett godkänt svar gavs så anger 

läraren ett lösenord i textfältet uppe i höger hörnet (figur 4) för att godkänna uppgiften. 

Detta triggar då ett dolt uppdrag som även ger en indikation i lärarverktyget om att ett 

abstrakt problem är löst.  

Poängen är att läraren och eleven tillsammans kan lösa det abstrakta problemet. Idén om att 

tillämpa just det här tillvägagångsättet kom från teorin: 

"Proximala utveckling förutsätter att interaktionen mellan en kompetent person och 

en mindre kompetent person kan resultera i att den mindre kompetenta personen blir 

lika kapabel till att utföra uppgiften som den mer kompetenta personen (Chaiklin, 

2003)."  

För att appen skulle stödja barns inlärning av abstrakt problemlösning skapades ett system 

som var beroende av läraren. Läraren är ett stöd som redan finns tillgängligt och flera teorier 

beskrev hur interaktionen mellan lärare och elev kan främja inlärning: 

".. istället för att försöka imitera lärares pedagogik i ett digitalt medium är det istället 

viktigt att underlätta för lärare att använda och förstå det digitala läromedlet. En 

metod  är att designa spel med lärares involvering i åtanke.. (Laurillard et al 2011)." 

”Möjlighet för diskussion mellan elev och lärare eller elev och elev för att få eleverna 

att börja diskutera och utforska koncepten. (Griffin, 2007).” 

  

Figur 4 visar ett exempel på abstrakt problemlösning som användaren kan ställas inför. I höger hörn skrivs ett 
lösenord in av läraren för att godkänna elevens svar.  
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För att demonstrera och testa systemen skapades några uppgifter som försökspersoner 

kunde lösa. Efter att ha klickat på en bild i hemskärmen tas användaren till skärm för att 

välja vilken uppgift som skall utföras (figur 5). Syftet med skärmen var att möjliggöra för 

många olika uppgifter av samma sort enligt Number sense grundprincip: Rikligt med 

aktiviteter. 

Navigeringsknapparna, förutom hemskärmens ikoner, efterliknade skärmen som dyker upp 

efter klick. Detta för skapa referenser i spelet istället för att förlita sig på barnets 

erfarenheter, exempelvis så visar bakåtknappen i figur 5 hemskärmen. Designen tillämpades 

från teorin: 

"Det kan till exempel vara fördelaktigt för en designer att använda sig av referenser 

till den verkliga världen, som en ikon i form an en mapp. För ett barn som saknar 

erfarenhet och inte har dessa referenser blir ikonen bara en meningslös bild 

(Schneider, 1996)." 

 

Därefter designades två uppgifter, figur 6 och figur 7, främst för att demonstrera 

lärarverktyget och de dolda uppgifternas funktion. Uppgifterna som designades tillämpades 

efter teorin: 

"När barn och vuxna lär sig att tänka med abstrakta koncept använder de sig bland 

annat av mentala simulationer som är baserade på konkreta motor-perceptuella 

erfarenheter (Barsalou, 1999). Exempelvis så kommer barnet att när den  hör 

begreppet balansera en ekvation kommer den att tänka på den fysiska kopplingen till 

balans exempelvis en balanserande gungbräda."  

Figur 5 visar ett steg mellan hemskärmen och uppgiften där användaren kan välja vilken typ av bana som skall 
spelas.  
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Figur 6 visar ett exempel på en uppgift som gjordes för användartesten. Det efterliknar en gungbräda som 
balanseras när användaren klickar på rätt tal och visar en obalans när fel tal klickas på. Klickar användaren på ett 
för högt tal visar gungbrädan att det här talet är för ”tungt” genom att luta gungbrädan så att bollarna hamnar i 
luften. 

Figur 7 visar ett exempel på en uppgift som gjordes för användartesten. Uppgiften skapades efter ett minispel 
som redan fanns i Paramas mattespel. 
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4.4 Användartest 

Prototypens design testades på åtta förstaårs elever på en skola i Stockholm, fyra pojkar och 

fyra flickor och undersökningen utfördes på enskilda individer. Testet undersökte om teorin 

som hade tillämpats även fungerade i det här fallet och hur interaktionen mellan elev och 

prototyp fungerade.  

Användartestet såg ut på följande sätt: Deltagarna hämtades direkt från klassrummet av en 

pedagog som arbetade på skolan vid namn Doris Lindberg. Deltagaren placerades i ett 

fikarum framför en dator tillsammans med observatören. För att välkomna barnet och 

introducera henne för uppgiften gjordes en kort introduktion som åtföljdes av ett par öppna 

frågor: Brukar du spela spel? Vad spelar du de spelen på? Syftet med frågorna var att ta reda 

på om barnet hade någon tidigare erfarenhet av spel och plattformar. Därefter fick barnet 

börja spela. Observationsprotokollet bestod av ett fåtal områden som skulle besvaras: 

Navigering, minispel, problemlösning och andra iakttagelser. En kommentar om hur barnet 

presterade vid följande moment antecknades. Andra iakttagelser var om barnet hade några 

problem med prototypen. 

Navigeringen i hemskärmen sköttes av samtliga utan märkbara problem. Steget efter val av 

svårighetsgrad, val av minispel, stötte på problem från nästan samtliga då de inte förstod 

vad som skulle göras eller trodde att det var självaminispelet. Nästan samtliga av 

försöksdeltagarna försökte självmant att dra i objekten istället för att klicka på dem. Samtliga 

av försöksdeltagarna hade någon erfarenhet av spel och majoriteten använde aktivt en Ipad 

eller surfplatta för att spela på. Vissa klarade abstrakt problemlösning helt själva men under 

det här momentet fick observatören lov att hjälpa till då det tillhörde syftet med systemet. 

Med hjälp klarade nästan samtliga av den abstrakta problemlösningen.  

De dolda uppdragen som var programmerade i prototypen fungerade utan problem. När 

försökspersonen klarade en uppgift utan problem låstes nästa nivå upp. Däremot var 

uppgifterna för enkla för förstaårselever då samtliga klarade av dem utan större svårigheter, 

ett förslag från en testperson själv var att spelet varit mer passande till åldrarna 3-4. 

Deltagare 2, 3, 4, 5 och 8 försökte instinktivt att använda drag och släpp som input istället 

för peka och klicka (se observationsanteckningar)  
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Observationsanteckningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försöksperson Kön Spelvana Notering 

1 Pojke Ipad, spelar mycket minecraft Inga problem med navigering. Lite skakig med 

musen 

2 Pojke Främst TV-spel. Wii U. GTA och Assasains 

Creed 

Viss svårighet med 1S. Bra kontroll på musen. 

Försöker självmant dra i objekt. Inga problem 

med frågorna. 

3 Pojke Ipad, brukar spela Clash of Clans Inga problem med navigering. Gick direkt på SV3 

förstod inte uppgiften. Tog ett par försök med 

uppgifterna sedan flöt det på. Försökte 

självmant dra i objekt. Matten för enkel. 

4 Pojke Ipad, tycker om att spela minecraft Testade sig fram, förstod inte riktigt vilket input 

som skulle användas, försökte självmant dra i 

objekt 

5 Flicka Ipad, många olika småspel Inga problem med navigering. Försöker 

självmant dra i objekt. Matten för enkel, klarade 

SV3 utan problem. 

6 Flicka Ipad, många olika spel. Tog ett par försök med uppgifterna innan det 

flöt på, annars var navigering OK förutom 

problem vid 1S. 

7 Flicka Ipad, dator, telefon. Spelar mycket, älskar att 

spela minecraft. Även spelat mycket 

mattespel. 

Direkt till Sv3, lite problem att förstå. Viss 

svårighet med uppgifterna. Navigering var OK. 

8 Flicka Spelar ibland på telefon. Problem vid 1S. Inga problem annars i 

navigeringen. Klarade uppgifterna utan större 

svårigheter. Försökte självmant att dra i 

objekten. 
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4.5 Granskning av prototyp 

Granskning av prototypen gjordes med medlemmar från skaparna av Parama matte 1. Syftet 

var att försöka få återkoppling om de idéer som prototypen demonstrerade samt konstruktiv 

kritik på det arbete som utförts. Intervjuerna ämnades även att användas som en 

valideringsmetod. Granskningen utfördes på två personer i from av ostrukturerade 

intervjuer. Den första individen var pedagogen Doris Lindberg som var med och utformade 

mattespelet och den andra var VD för Brickit, Patrik Carlstedt. 

Först diskuterades personens bakgrund och roll inom projektet och i företaget. Därefter 

ställdes frågan om vad personen tyckte om spelet och hur hon såg på dess framtid, vilken 

målgrupp som låg i fokus och hur spelet skulle utvecklas i framtiden. Sedan ombads 

individen att öppet prata om vad hon tyckte var bra och dåligt med den presenterade 

prototypen och vad som kunde användas i spelet. Slutligen togs de olika teorierna som 

prototypen försökt demonstrera upp och diskuterades, om de passade in på vad spelet 

skulle stå för och lära ut eller om det hade behövts mer eller mindre undersökning.  

Mycket av intervjuns fokus lades på hur många av barnen som var väl vana vid touch 

teknologi. Då viss teori kring hur peka och klicka input kan vara mer enkelt och intuitivt togs 

fram i teoriavsnittet visade undersökningen det motsatta. Vilket var intressant då det gav 

bekräftelse för vilken sorts input spelet kunde använda sig av. Positiv återkoppling gavs för 

prototypens helhet och design. 

Sammanfattning av återkoppling 

Doris gav positiv återkoppling mot lärarverktyget, "Om ett sånt här system hade funnits hade 

det varit jättebra". De positiva kommentarerna i återkopplingen riktades speciellt mot ett 

system för att kunna se hur varje individ förhöll sig till läroplanen och tyckte att systemet 

som demonstrerades i prototypen kunde vara en bra början om det togs vidare och 

fulländades. 

Patrik gav negativ återkoppling mot lärarverktyget. Han var osäker på om det kunde 

resultera i mobbning om man exempelvis inte klarat vissa uppdrag. Han ansåg att så länge 

de spelar spelet kommer de att bli bättre och att en slags AI i spelet som läser av vad 

individen behöver arbeta mer med redan fanns. Patrik ansåg också att låsa svårighetsgrader 

var negativt och ingenting som hörde hemma i spelet då man ansåg att tanken bakom 

svårighetsgrader var felaktig. Resonemanget formulerades som: Om barnet har problem 

med en svårighetsgrad finns det ingen mening med att låsa eleven till den svårighetsgraden 

och låta henne öva eftersom felet ligger i grundförståelse, är inte den tillräcklig kommer 

eleven inte utvecklas. 
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5 Diskussion 

Hur kan ett interaktivt läromedel för abstrakt problemlösning utformas med utgångspunkt 

i utvecklingsteori och göras användbart för årskurs 1 i grundskolan? 

Lärarverktyget designades med åtanke på användbarheten för årskurs 1 i grundskolan. En 

teori specifikt som tillämpades för att stödja lärarverktyget var: 

"Läraren måste förstå vilka framgångar och motgångar eleven stöter på i spelet. 

Läraren måste kunna utifrån spelet få någon slags överblick för att kunna utvärdera 

elevens prestation. Läraren måste även kunna släppa spelet i händer på eleven i form 

av hemläxa (Morrison & Lowther, 2002)." 

Tillämpningen av Morrison & Lowthers teori är en meny (figur 2) som visar en överblick av 

elevens prestation i spelet. Morrison & Lowther (2002)  talar om hur en överblick är viktig för 

läraren, därför gjordes valet att försöka begränsa mängden information som presenteras i 

lärarverktyget. Ett problem som uppstod var vilken information som skulle presenteras. 

Lösningen var dolda uppdrag. En indikation från ett dolt uppdrag berättar inte bara att en 

regel (klara banan 5 gånger i rad) har uppfyllts utan läraren kan också skapa sig en 

uppfattning om elevens kunskaper. Viktigt att notera är att flera dolda uppdrag kan vara 

gömda på samma uppgift, man skulle kunna implementera tio olika indikationer som kan 

dyka upp på en sorts uppgift. Exempelvis: Eleven har misslyckats 3 gånger i rad, eleven har 

inte fått fel på 10 uppgifter, eleven löser problemet på under 3 sekunder. Den här sortens 

dolda uppdrag ger återkoppling för hur varje individuell elev presterar så att läraren ska 

kunna se vad eleven behöver hjälp med. Vikten av att kunna ge specifik hjälp understryks av 

Bekker & Antle som beskriver hur individuellt barns kognitiva egenskaper utvecklas: 

"..till hur individuellt de kognitiva funktionerna utvecklas, en rad olika variabler som 

genetik, fysik, sociala omständigheter, emotionella omständigheter och kontext 

påverkar den kognitiva utvecklingen. Ett alternativ är att istället låta barnen öva på 

något som de utvecklar istället för att titta och jämföra med vad de flesta barn kan 

vid den åldern(Bekker & Antle, 2011)." 

För att ytterligare specificera hjälpen och för att stödja användandet av spelet som hemläxa 

implementerades möjligheten att låsa banor till svårighetsgrader (figur3). Tillämpningen är 

en blandning av Morrison & Lowther (2002) och Bekker & Antle (2011). Genom att låsa 

banor och svårighetsgrader kan lärare säkerställa att rätt uppgifter utförs som hemläxa. 

Därefter får dolda uppdrag verka som facit om eleven faktiskt har gjort sin hemläxa.  
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För att stödja abstrakt inlärning i prototypen tillämpades en teori från Chailklin (2003) 

tolkning av proximal utveckling:  

"Proximal utveckling förutsätter att interaktionen mellan en kompetent person och en 

mindre kompetent person kan resultera i att den mindre kompetenta personen blir 

lika kapabel till att utföra uppgiften som den mer kompetenta personen.". 

Och även en av de principer som Griffin (1997) tog fram ur experimentet med Number 

Sense: 

”Möjlighet för diskussion mellan elev och lärare eller elev och elev för att få eleverna 

att börja diskutera och utforska koncepten.”.  

Idén är att om idealet för elevens proximalzon ska kunna lösa abstrakta problem ska eleven 

nå idealet genom att ta hjälp från någon som redan har den kompetensen. Tillämpningen var 

en enkel bekräftelse ruta ovanför det abstrakta problemet som kräver ett lösenord för att 

uppgiften skall bli godkänd. Detta ska precis som Griffins (2007) princip om hur barn kan 

utforska nya koncept använda diskussion för att lösa de abstrakta problemen. Antingen med 

andra elever, lärare eller föräldrar. Genom att uppmana till diskussion skapas ett samarbete 

mellan två parter. Eleven som inte har uppnått idealet och kan lösa abstrakta problem får 

därför hjälp från någon annan. Förhoppningsvis fyller detta ut de kognitiva luckorna hos 

eleven och tillsammans kan de lösa uppgiften. Precis som i Chailklin (2003) tolkning ska den 

mindre kompetenta eleven få hjälp av en mer kompetent person för att lösa uppgiften. 

Under användartestet visade den här tillämpningen goda resultat då alla deltagarna klarade 

av att lösa den abstrakta uppgiften med lite hjälp från observatören, några klarade 

uppgifterna utan hjälp.  

När val av input för prototypen gjordes tillämpades detta från teorierna: 

"... barn vid sju års ålder bör kunna hantera en mus. Däremot har de problem med 

dubbelklick och att hålla ner musknappen över en längre tid och användandet av 

tangentbord bör undvikas (Strommen, 1994).  

"För vuxna är peka och klicka gränssnitt lättare att använda än exempelvis dragande 

rörelser som i drag och släpp (Inkpen, 2001)".  

Observationen som gjordes var att 5 av 8 deltagare försökte intuitivt att använda drag och 

släpp rörelser. Detta kan bero på deras erfarenhet av surfplattor. Den här observationen 

diskuterades i längd med intressenten och kan styrka deras val av input för sitt mattespel.  
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5.1 Metodkritik 
Valideringen av resultaten är inte heltäckande. Intervjuer och tester tog längre tid än 

beräknat och uppföljningsintervjuer bör inte läggas på samma dag. Ett kommande steg är att 

ägna mer tid åt intervjuer och använda strukturerad intervjumetod med mer specifika frågor 

som:  

Skulle ett lärarverktyg vara användbart för Er? Vilka brister ser du i lärarverktyget? Vilka 

egenskaper från prototypen kan ni använda i ert spel? Vilka positiva egenskaper ser du med 

att använda dolda uppdrag, Vilka negativa? Hur ser du på systemet som tillämpats för att 

stödja barns inlärning av abstrakt problemlösning. Ser du möjlighet att anpassa ett sådant 

system i ert spel? 

 

 

5.2 Slutsats 
Syftet med den här undersökningen var att leverera ett designförslag åt Parama som är 

användbart för lärare i en skolmiljö och samtidigt stöder barns inlärning av abstrakt 

problemlösning. Teorier bakom interaktiva läromedel, människa-dator interaktion och barns 

utveckling omsätts i denna uppsats till en konkret designlösning för Paramas app. Specifikt 

tillämpades Griffins (1997) Number Sense, Chaiklins (2003) tolkning av utvecklingsteori och 

Morrison & Lowthers (2002) teori om spel integration i klassrummet. Teorierna är 

tillämpningsbara i fall som kräver bakomliggande kunskap om barn och deras utveckling 

samt för integration i klassrummet. En prototyp som demonstrerar designförslaget 

levererades till företaget Parama. Tre system togs fram: lärarverktyget, dolda uppdrag och 

abstrakt problemlösning. Systemen har som fokus att göra en app användbar i skolmiljö.  

Återkopplingen med intressenten visade att mycket av det som togs fram i prototypen redan 

fanns eller var inplanerat att adresseras i appen. Återkopplingen med intressenten var till 

största del negativ men återkopplingen med pedagogen var mestadels positiv. En slutsats är 

att den levererade produkten inte var vad intressenten hade tänkt sig eller inte var möjlig att 

implementera i det nuvarande utvecklingsstadiet. Återkopplingen med pedagogen talar om 

att själva designen och systemen som tagits fram var bra och att teorierna som applicerats 

var relevanta. 

Att för varje moment ta fram teorier och koncept som visat sig framgångsrika i sina fall och 

sedan använda dessa som utgångspunkter i sitt eget designmoment visade sig vara lyckat. 

Det viktiga är att lyckas sammanfoga de olika teorierna och applicera dem på ett realistiskt 

sätt i sitt eget fall. Varje specifikt fall kommer ha övervägande mer eller mindre relevanta 

teorier och det är upp till designern att avgöra vilka som ska tillämpas och hur. Däremot är 

sättet att använda sig av den här sortens tillämpningar effektivt och kan ge leda till 

innovativa lösningar eftersom man ofta får både problem och lösning presenterade för sig 

innan man ens har börjat designa.  
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Enligt min uppfattning har människan alltid byggt vidare på sina föregångares framgångar, 

vilket i princip gör det här tillvägagångsättet naturligt och historiskt framgångsrikt. Varför 

återuppfinna hjulet när man kan förbättra det?  
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