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Sammendrag 

 

 

Denne oppgaven tar for seg hvordan man kan inkludere barn i en deltakende designprosess. 

Forskningsspørsmålet er formulert slik: 

 

«Hva skal til for at barn kan være med å designe?» 

 

Prosjektet sitt formål har vært å gi en forståelse av barn sitt forhold til læring om søppel og 

kildesortering gjennom spill, for å bidra til å utvide forskningsfelt. Dette er gjennomført som 

kvalitativ studie, hvor det er blitt gjort en analyse av tidligere forskning, samt gjennomført to 

workshops med barn. For å oppnå aktiv deltakelse har det blitt benyttet deltakende 

designaktiviteter i samarbeidet, og dette resulterte i ulike funn knyttet til barns forhold til 

søppel og kildesortering, læring og spill. Resultatet av dette samarbeidet blir vist i en 

prototype som gjenspeiler deres verdier. Prosjektet viser at inkludering av riktig målgruppe 

innenfor utviklingen av læringsspill er viktig for det endelige resultatet. Deltakerne hadde 

mange gode idéer til hva de ønsket, og den deltakende designprosessen ga deltakerne stor 

innvirkning på designet og selve prosessen. Det resulterte i funn som reflekterer deres verdier. 
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Forord 

 

«En masteroppgave skriver seg ikke selv ...» 

 

Denne oppgaven er skrevet som avslutning til min masterstudie på institutt for 

informatikk. Arbeidet med oppgaven har tidvis vært meget krevende og utfordrende, men også 

spennende og interessant. Jeg vil takke alle som har deltatt, spesielt deltakerne som hadde tid 

og mulighet til være med på to workshops, de har vært helt avgjørende for denne oppgaven.  

 

Jeg vil takke min veileder Tone Bratteteig for godt samarbeid og god veiledning gjennom 

arbeidet med denne oppgaven. Din kunnskap og kompetanse har vært til stor hjelp. Jeg vil også 

takke deg for din tålmodighet og støtte, jeg vet jeg til tider har vært meget krevende å veilede 

og at det har sittet en ganske oppgitt og frustrert student på ditt kontor.  

 

Jeg vil også takke mine studievenninner, Thea, Johanne, Mariel og Johanne. Dere har vært 

fantastiske som støtte, har svart på alle rare spørsmål jeg har kommet med og har hjulpet meg 

gjennom oppgaven og i workshopen.  

 

Til slutt vil jeg takke min andre familie, Mari Breivik, Kristian Oddtrøen og Espen Stokkerud. 

Dere har vært uunnværlige i denne perioden, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri 

hadde fullført denne mastergraden om det ikke hadde vært for dere. Tusen takk for at dere alltid 

er der for meg og kommer med gode konstruktive tilbakemeldinger, at dere alltid får meg i godt 

humør og at dere alltid ønsker å hjelpe meg på best mulig måte.  
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1.  Introduksjon  

 

«Hvordan kan jeg bidra til å gjøre verden til et bedre sted?» 

 

Dette var min første tanke når jeg skulle skrive masteroppgaven. Et ganske stort spørsmål for 

én person å løse, men som ordtaket sier «alle monner drar». Derfor valgte jeg å se på hvordan 

jeg kunne hjelpe til. For at oppgaven ikke skulle bli et livsverk måtte jeg selvsagt innsnevre 

spørsmålet veldig. Etter mange diskusjoner med meg selv valgte jeg å se på kildesortering, en 

helt hverdagslig aktivitet som alle gjør.  

1.1 Motivasjon 

Min motivasjon for denne oppgaven er basert på fire grunner, to faglige grunner og to 

inspirerende grunner fra min barndom: 
 

Jeg ønsket å jobbe med en brukergruppe som jeg ikke hadde jobbet med før og som jeg trodde 

kunne være interessant å jobbe med, nemlig barn. Jeg har tidligere jobbet i barnehage, har to 

yngre søsken, og har vært mye barnevakt i mine ungdomsår. Jeg syns det er utrolig interessant 

å se hvordan barn tenker og reflekterer over ulike temaer. Barn har en forunderlig måte å se på 

verden, og jeg tror man kan lære mye av barn på alle ulike måter.  

 

Da jeg tok faget IN5722 – Eksperimentell design ved Universitetet i Oslo, ble jeg veldig 

fascinert av den deltakende designprosessen – en prosess hvor man inkluderer brukeren i mye 

større grad en hva jeg var vant til tidligere, noe som gjør at man får en annerledes forståelse av 

hva de ønsker seg og hvorfor. Man får en kontakt og tillit til brukerne på et helt annet nivå enn 

hva jeg har vært borti tidligere. Ved å sette sammen et lag med brukerne som er eksperter på 

sitt felt og designere som er eksperter på sitt felt, får man et utrolig bra team og hvis alt er lagt 

til rette, et veldig godt samarbeid som resulterer i en løsning som er tilpasset fremtidig brukere 

på best mulig måte.  
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Jeg husket at da jeg var barn så jeg mye på tv-programmet Kykelikokos, og husker spesielt 

søppelsorteringskonkurransen hvor man ringte inn og sorterte søppel «på direkten»! Det var et 

interessant program som også hadde en litt dypere mening enn å bare underholde, nemlig å lære 

barn om miljø. Kykelikokos var et tv-program som ble sendt på NRK1 hver lørdag fra 1996 til 

2003. Programmet var rettet mot barn, og hadde et stort fokus på miljø og kildesortering. 

Gjennom lek og konkurranser oppfordret tv-programmet barn til å være miljøvennlig, for 

eksempel ved å gjette lyden-i-dunken eller å sortere søppel som kom på et rullebånd (Laakso, 

2016). Denne metoden, ved å ta i bruk konkurranser og lek for å lære barn å være mer 

miljøbevisste, var min motivasjon til å lære barn om søppelsortering gjennom læringsspill. 

 

Da jeg var liten spilte jeg et dataspill som het «Lek og lær 3.klasse» som var et læringsspill. 

Dette var et spill som jeg husker jeg spilte mye! Det var et læringsspill som hadde knekt koden 

ved å kombinere læring og spill, og jeg husker fortsatt den dag i dag at Kirsten Flagstad var 

avbildet på hundrekroneseddelen på grunn av dette spillet. Lek og lær: Tredjeklasse; det 

mystiske fjellet, var et dataspill som kom ut i 1998 (Lek & Lær: Tredje klasse; det mystiske 

fjellet, u.d.): «Høyt oppe og langt inne i Det mystiske fjellet har rakkerungen Polly brukt 

tidsmaskinen til faren sin og endret historien. For å redde historien må brukeren ta seg inn i 

fjellet til professor Smart. Der skal han finne spor som er gjemt i de 16 forskjellige spillene og 

aktivitetene. Deretter må han analysere sporene i en spennende spørrelek med Gunleik Monitor 

som programvert.» Det var et spill som hadde hovedvekt på det å være spill, men aktiviteten 

gikk ut på læring. Målet med spillet var å redde alle robotene som Polly Smart hadde 

omprogrammert (Lek og lær tredje klasse, 2016). Hun hadde svart feil på en skoleprøve, og for 

å at historien skulle stemme med det hun hadde svart, omprogrammerte hun robotene og sendte 

dem tilbake i tid for å «rette» opp feilene. For å redde alle robotene og verden følger man helten 

Botolf på jakten etter de forvunnede robotene, ved å følge ulikes spor som er lagt ut av Polly 

selv. Sporene gjemmer seg i de ulike aktivitetene som man finner i spillet, og for å få spor må 

man løse læringsrelaterte oppgaver. For eksempel må man utføre ulike mattestykker i den ene 

aktiviteten for å kunne få et spor.  

 

Hvorfor akkurat Kykelikokos og «lek og lær»-spillet er de spillene jeg husker best fra 

barndommen, er nok fordi jeg følte at de hadde klart kunsten om å kombinere spill og læring 

på en veldig bra måte. Jeg fulgte med på Kykelikokos og spilte «lek og lær»-spillet fordi jeg 

hadde lyst og syntes det var gøy, ikke fordi det var en litt morsommere måte å lære på. Jeg fikk 
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på en måte i pose-og-sekk: både hadde jeg det gøy og jeg lærte noe jeg kunne ta med meg videre 

som faktisk var nyttig.  

 

Og på bakgrunn av dette ble denne oppgaven til: For å kunne designe et læringsspill med barn 

hvor fokuset er å lære barna kildesortering, så må jeg se nærmere på hvordan man inkluderer 

barna i en slik prosess. Målet for oppgaven blir å utforske hva som skal til for at barn skal kunne 

være med i en designprosess, som danner grunnlaget for spørsmålet:  

«Hva skal til for at barn kan være med å designe?» 

 

Dette skal undersøkes nærmere gjennom en casestudie hvor man skal designe et spill som skal 

hjelpe barn å lære å sortere søppel. Forskningsspørsmålet skal utforskes gjennom å ta med barna 

inn i designprosessen, gjennom å bruke metoden «participatory design», som på norsk kalles 

Deltakende design. Deltakende design er en prosess hvor man tar med de fremtidige brukerne 

inn i selve utviklingen. Dette gjøres fordi man ønsker å gi de en mulighet til å påvirke en løsning 

som angår dem. Mer om dette i kapittelet om metode.  

 

Målet med selve prosjektet er å initiere en designprosess hvor vi skal designe er et 

søppelsorteringsspill for barn: Et spill som skal hjelpe barn å lære å sortere søppel. Utformingen 

av prosjektet er basert på eksisterende litteratur, samt to workshops gjennom å bruke en 

deltakende designprosess.   
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1.2 Oppgavens oppbygging 

1.  

INTRODUKSJON 

 

Introduksjonen danner bakgrunnen for valg av 

oppgave og case. 

2.  

BAKGRUNN 

 

Her presenteres oppgavens bakgrunn som er 

kildesortering, hvordan man kildesorterer og hvorfor. 

3.  

SPILL OG 

GAMIFICATION 

 
For å kunne se på muligheten til å lage et læringsspill, 

må man naturligvis se på hva et dataspill er og hva 

som er viktig å tenke på ved utviklingen av et spill. 

4.  

DELTAKENDE 

DESIGN 

 
Her vil jeg presentere designprosessen som er brukt i 

oppgaven for å se på hvordan barn kan bidra innenfor 

design og utvikling. 

5.  

BARN OG DESIGN 

 
Barn og design handler om hvordan man tar med barna 

inn i designprosess, hva man må tenke på som voksen 

og hvilke roller et barn kan ha i en slik prosess. 

6.  

METODE OG 

METODOLOGI 

 

Her skal vi se nærmere på metoden som er brukt i case 

og hvordan en slik metode foregår. 
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7. 

DATA OG FUNN 

 
I data og funn blir de to workshopene som ble 

gjennomført presentert, samt forberedelse og overgang 

mellom disse. 

8. 

ANALYSE OG DISKUSJON 

 
Analyse og diskusjon tar for seg teorien som er blitt 

presentert tidligere og setter den opp mot det som ble 

gjennomført i workshopene. 

9. 

PROTOTYPE OG 

TILBAKEMELDING 

 
I denne delen av oppgaven vil resultatet av 

workshopene fremlegges, samt en kort tilbakemelding 

fra barna på prototypen. 

10. 

BEGRENSNINGER OG 

VIDERE ARBEID 

 

Her vil jeg legge ved begrensninger av oppgaven og 

forslag til videre arbeid. 

11. 

KONKLUSJON 

 
I denne delen vil jeg konkludere oppgaven, med 

grunnlag i all informasjon som er blitt presentert og 

diskutert.  

12. 

LITTERATURLISTE 

 

Liste over litteratur som er brukt i oppgaven. 

13. 

VEDLEGG 

 

Vedlegg over resultater i workshopene, kilde til 

youtubefilmer og spill som er brukt.  
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«Barn lærer fort og vil gjerne gjøre de rette tingene. De er fortsatt idealistiske nok til å ville 

redde verden, men de trenger informasjon om hvordan de kan bidra, samt å se praktiske 

løsninger. Det er derfor viktig å informere om og stimulere til miljøpositive tiltak i tidlig alder. 

Dagens barn er morgendagens politikere, næringslivsledere og foreldre. De trenger å oppleve 

at de voksne faktisk prøver å ordne opp i noen av miljøutfordringene de hører om.» - Alles 

Miljø AS (Alles Miljø AS, 2010) 
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2. Bakgrunn 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg bakgrunnen for oppgaven, som er kildesortering. Jeg vil gå 

igjennom hvorfor det er viktig å kildesortere og hvordan man gjør dette.  

2.1 Kildesortering 

 

«Visste du at for hver kilo plast som gjenvinnes, så sparer vi to kilo olje?» - (Eilertsen, 2017)  

 

Kildesortering er først og fremst et av de enkleste og beste miljøtiltakene vi har, og hvem som 

helst kan kildesortere (Miljønytte, 2017). Kildesortering vil si at man tar vare på ressursene vi 

allerede har i avfallet, ved å sortere søppelet så nærme kilden som mulig slik at vi forurensere 

mindre  (Miljønytte, 2017) (RIR, u.d.).  

 

I følge sortere.no er ikke vi nordmenn så veldig gode på å sortere søpla våres, ettersom det er 

kun én tredjedel av restavfallet som faktisk er restavfall. Det vil si at over halvparten av det vi 

kaster kunne vært kildesortert, gjenbrukt eller spist opp! (Sortere.no, u.d.) 

 

Hvorfor burde vi kildesortere? Kildesortering er viktig ledd i kampen om å ta vare på jorda ved 

å redusere klimaendringene. FN har sett nærmere på nettopp dette, og utformet 17 bærekraftige 

mål som skal hjelpe til å redusere klimaendringene innen 2030 (FN-sambandet, 2018). Disse 

målene er: 

1. Utrydde fattigdom – «Utrydde alle former for fattigdom i hele verden». For å utrydde 

ekstrem fattigdom må økonomisk vekst være jevnere bland land og befolkning, slik at 

man skaper bærekraftige jobber og alle får like muligheter. 

2. Utrydde sult – «Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme 

bærekraftig landbruk». Ved å dyrke, fordele og bruke maten vår riktig, kan man 

gjennom jordbruk, skog og fisk sørge for at det blir næringsrik mat til alle.  

3. God helse – «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». For å øke 

forventet levealder må en rekke alvorlige sykdommer utryddes og andre 

helseutfordringer håndteres. 

4. God utdanning. Både jenter og gutter skal ha lik tilgang til gratis utdanning av god 

kvalitet.  
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5. Likestilling mellom kjønnene – «Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners 

stilling». Begge kjønn skal ha like rettigheter og muligheter for å bestemme over egne 

liv, og spesielt kvinners rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.  

6. Rent vann og gode sanitærforhold – «Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til 

vann og gode sanitærforhold for alle». Alle skal ha tilgang på rent vann og toalett. 

7. Ren energi for alle – «Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en 

overkommelig pris for alle». Fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft skal 

minske utslipp av CO2 og andre klimagasser ettersom de er bærekraftig.  

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst – «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig 

økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Skape økonomiske 

vekst og nye arbeidsplasser av god kvalitet, slik at alle kan leve av lønnen sin.  

9. Innovasjon og infrastruktur – «Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og 

bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon». Utbyggingen av infrastrukturen 

skal gjøres bærekraftig ved at teknologi og innovasjon skal bidra til å løse miljømessige 

utfordringer. 

10. Mindre ulikhet – «Redusere ulikhet i og mellom land». Rettferdig fordele lands 

ressurser og få en jevnere forskjell mellom rike og fattige land.  

11. Bærekraftige byer og samfunn. Byene blir bare større og større, og selv om det fører 

til store muligheter vil det også føre med seg utfordringer. Slumområdene blir også 

dårligere og vil huse flesteparten av verdens fattige.  

12. Ansvarlig forbruk og produksjon – «Sikre bærekraftig forbruks- og 

produksjonsmønstre». Bærekraftig forbruk handler om å bruke det vi har med mindre 

ressurser.  

13. Stoppe klimaendringene – «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og 

konsekvensene av dem». Finne globale løsninger og kutte utslipp. Alle land må forplikte 

seg til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader.  

14. Liv under vann – «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer 

bærekraftig utvikling». Verden består av nesten 70 % vann, og er nødvendig for at vi 

kan leve på jorda. I tillegg tilbyr havet muligheter for økonomisk vekst i form av nye 

arbeidsplasser. 

15. Liv på land – «Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, 

sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere 

landforringelse samt stanse tap av artsmangfold».  
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16. Fred og rettferdighet – «Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på 

bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, 

ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer». For å skape bærekraftig 

utvikling er fred en forutsetning, også for å drive sterke statlige institusjoner og ha et 

godt rettsvesen slik at det ikke går utover menneskers rettigheter.  

17. Samarbeid for å nå målene – «Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale 

partnerskap for bærekraftig utvikling». Globalt samarbeid er viktig for å oppnå 

bærekraftig utvikling. 

 

Av disse målene er følgende spesielt interessante når det kommer til kildesortering: 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

«Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig 

produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager 

en vare ... I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode 

levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.» 

Delmål 12.5: «Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, 

gjenvinning og ombruk.» 

 

Mål 13: Stoppe klimaendringene 

«Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne 

globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer 

på fornybar energi og annen ren energi.» 

Delmål 13.3: «Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og 

redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til å tidlig varsling, samt styrke 

kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.» 

 

Mål 14: Liv under vann 

«Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale 

systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.  Regn, drikkevann, været, klimaet, 

mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet.» 

Delmål 14.1.: «Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for 

havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av 

flytende vrakrester og næringsstoffer» 
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Basert på disse målene kan vi se at det å ta være på miljøet gjennom å kildesortere er et viktig 

steg mot en mer bærekraftig hverdag.  

2.2 Kildesortering 

Kildesortering vil si at man sorterer avfallet i ulike kategorier, så man i høyest mulig grad kan 

gjenvinne avfallet (LOOP - Stiftelsen fra Kildesortering og Gjenvinning, 2017). Det er enkelt 

å kildesortere avfall og det gjør at vi kan ta vare på ressursene i avfallet (Miljønytte, 2017) 

 

«Kildesortering gir avfallet en verdi ved at avfallet går til produksjon av nye produkter 

og materialer. Metaller blir støpt om til metallprodukter som bilfelger, spiker og 

binders. Glass, papp og kartong blir til ny emballasje og nye papirprodukter. Matavfall 

blir til verdifull biogass og biogjødsel.» - (LOOP - Stiftelsen for Kildesortering og 

Gjenvinning, 2017) 

 

2.3 Avfallspyramide 

Loop har laget en avfallspyramide som illustrerer hvordan Norge ønsker å prioritere 

avfallspolitikken, hvor man leser pyramiden fra øverst til nederst (Avfallspyramiden, 2017).  
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Bilde 1: Avfallspyramiden (Avfallspyramiden, 2017) 

 

Pyramiden eller hierarkiet har fem trinn, hvor målet er å håndtere avfallet på det øverste nivået 

så langt det lar seg gjøre.  

2.3.1 Avfallsreduksjon 

Avfallsreduksjon er det første målet i avfallspolitikken, for å sikre at veksten ikke overstiger 

den økonomiske veksten (Avfallspyramiden, 2017). Dette samsvarer med EUs rammedirektiv 

for avfall, som EØS og Norge også må følge. Direktivet defineres slik (Avfallspyramiden, 

2017): 

«Forebygging er tiltak man iverksetter før et produkt, materiale eller stoff er blitt til 

avfall. Tiltaket skal redusere: 

- mengden avfall, inkludert ombruk av produkter og/eller forlengelse av produkters 

levetid 

- negative miljø- og helseeffekter som følge av genererte avfallsmengder 

- innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og produkter»  

 

I Norge er det gjort tiltak som går på å redusere matsvinnet. Blant annet har den norske 

serveringsbransjen gått sammen om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020 
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(Serveringsbransen tar grep om matsvinnet, u.d.) Videre har for eksempel Q-Meieriene gått ut 

med en ny datomerking, hvor det står «Best før, men ikke dårlig etter» (Østraat, 2017). Grunnen 

til dette er blant annet at 60 prosent av forbrukere av melk sier at de kaster mat om den har gått 

ut på dato, og at 90 prosent av det som kastes i butikken er på grunn av at produktene har gått 

ut på dato.  

2.3.2 Ombruk 

Avfallspyramidens andre punkt er å bruke tingene man egentlig hadde tenkt til å kaste, om 

igjen, som for eksempel å levere det til gjenbruksbutikker eller reparere hvis noe er ødelagt 

(Avfallspyramiden, 2017). Bruktsalg er også et alternativ, hvor man kan selge eller gi bort ting 

man ønsker å bli kvitt, og å kjøpe produkter med god kvalitet som holder lengre (Lindahl, Slik 

lager du mindre søppel, 2014). Redesign har også blitt mer populært med årene, og går ut på at 

man gjør endringer på noe man allerede har i stedet for å kaste og kjøpe nytt. Kan man sy om 

buksen til en shorts? Eller male kjøkkenfrontene, eller bare skifte dem ut i stedet for å skifte 

hele kjøkkenet?  

2.3.3 Materialgjenvinning 

Materialgjenvinning vil si at man bruker råvarene fra materialene på nytt. For eksempel kan 8 

PET plastflasker bli en fotballdrakt (Plastemballasje, u.d.). Ved å gjenvinne materialene og 

dermed bruke de på nytt, sparer vi energibruken og reduserer klimagassene sammenlignet med 

å brenne materialene for å få energi (Materialgjenvinning, 2013). Man begrenser også uttaket 

av naturressurser, som igjen gjør at vi bruker mindre energi (Avfallspyramiden, 2017). Ved å 

kildesortere vil ressursene inngå i et kretsløp.  

2.3.4 Energiutnyttelse 

Energiutnyttelse er når man forbrenner avfall, for så å benytte det som en energikilde. For 

eksempel kan forbrenningen av avfall brukes som varme til enten oppvarming av bolig eller 

vann (Energiutnyttelse, 2013). Ved å bruke fjernvarme som oppvarming, erstattes elektrisitet, 

gass og olje, samt at man reduserer utslipp fra varmesentraler (Miljønytte, 2017). 

Energiutnyttelse gjelder selv for avfall med lavt energiinnhold.  
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En annen type energiutnyttelse er å produsere biogass som er basert på matavfall. Drivstoff i 

kjøretøy, oppvarming eller elektrisitet er noen av stedene hvor man kan bruke biogass 

(Avfallspyramiden, 2017).  

2.3.5 Deponering 

Pyramidens nederst og siste punkt er deponering, som vil si at man gir avfallet en forsvarlig 

sluttbehandling, er det man før kalte søppelfyllinger (Avfallspyramiden, 2017). I 2009 ble det 

forbud mot å deponere biologisk nedbrytbart avfall i Norge, som vil si at restavfall, hageavfall, 

papir, kartong og trevirke ikke lenger kan legges på søppelfyllinger/deponere. De negative 

sidene ved deponering er klimagassutslipp, luktplager, smittefare, skadedyr, forsøpling, støy og 

båndledding av arealer. Innen 2040 skal 67 prosent av klimagassene reduseres fra deponier, 

sammenlignet med dagens utslipp av metangass. 

2.4 Hvordan kildesortere avfallet? 

I følge sortering.no deles avfallet opp i ulike kategorier: Plastemballasje, metallemballasje, 

glassemballasje, elektrisk og elektronisk avfall, drikkekartong, bølgepapp, farlig avfall, 

batterier, pant, restavfall, hageavfall og matavfall (Kildesortering og gjenvinning, u.d.): 

2.4.1 Plastemballasje 

Plastemballasje er typisk poser, beger, kanner, plastflasker og plastbokser. Plast som ikke skal 

sorteres i plastemballasje er leker, hagemøbler, bøtter, kjøkkenredskaper og lignende 

(Plastemballasje, u.d.). Gjenvinning av plast gir oss nye produkter, samt at man sparer CO2-

utslipp og energi ved å gjenvinne plast.  

 

«I løpet av et år vil hver nordmann kvitte seg med nærmere 15 kilo plast» 

(Plastemballasje, u.d.) 

 

For at plasten skal kunne bli gjenvunnet er det viktig at den er tom og ren. Er det for eksempel 

yoghurtrester i yoghurtbegeret, så skyller man den bare i kaldt vann før man sorterer den som 

plast. Hvis det er for krevende å vaske plastemballasjen, så er det bedre å legge den i restavfall.  
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2.4.2 Metallemballasje 

All emballasje som er laget av metall, med unntak av drikkebokser med pant, kan gjenvinnes 

som metallemballasje (Metallemballasje, u.d.). Dette er for eksempel telysholdere, 

hermetikkbokser eller aluminiumsformer. Alt annet som ikke er emballasje, som gryter, eller 

skittent, brannfarlig/giftig emballasje skal ikke gjenvinnes som metallemballasje.  

 

Metallgjenvinning er blant de letteste gjenvinnbare og mer miljøbesparende tiltakene man kan 

gjøre, og sparer både energi og CO2-utslipp. Man kan spare opp til 2,5 kg CO2 per kilo 

materialgjenvunnet aluminium. Det er vanlig å levere metallemballasjen sammen med glass i 

egne returpunkter for dette. Videre smeltes metallet om og blir til nye produkter som for 

eksempel spiker eller sykkeldeler.  

2.4.3 Glassemballasje 

Alt glass som er uten pant og som ikke er emballasje, som for eksempel porselen, 

ildfasteformer, krystallglass og speil, skal leveres til gjenvinning (Glassemballasje, u.d.). Glass 

som er gjenvunnet kan brukes i for eksempel Glava isolasjon eller til å lage nye glassprodukter, 

og kan gjenvinnes utallige ganger.  

 

«90% av glassemballasjen vi kaster hvert år blir gjenvunnet» - (Glassemballasje, u.d.) 

 

Både farget- og klart glassemballasje gjenvinnes ved å levere dem ved et returpunkt eller få det 

hentet hjemme hos deg. For at glasset skal kunne brukes om igjen, er det viktig at det er rent og 

tørt ved sortering.  

2.4.4 Elektrisk og elektronisk avfall 

Elektriske og elektroniske apparater som enten går på strøm eller på batteri, regnes som 

elektrisk og elektronisk avfall og skal ikke kastes i restavfallet (Elektrisk og elektronisk avfall, 

u.d.). Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder mange miljøgifter, for 

eksempel finnes det kvikksølv i sparepærer, frysere og strykejern. Når man gjenvinner EE-

produkter unngår man at miljøavgiftene slipper ut og man reduserer utslipp av CO2 og 

energibruk. 
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Man kan enten levere alle elektriske produkter gratis til forhandlere som selger samme 

produkter, uten at du må kjøpe nytt, eller privatpersoner kan levere det til kommunen. 

 

«EE-avfall blir hentet fra alle butikker som selger slike varer og fra kommunale mottak. 

EE-avfallet sorteres og videresendes til anlegg for demontering, ombruk, gjenvinning 

og destruksjon.» - (Elektrisk og elektronisk avfall, u.d.) 

2.4.5 Drikkekartong 

Melk- og juicekartong, drikkeyoghurt og kartonger for sauser og puddinger regnes som 

drikkekartong (Drikkekartong, u.d.). Sorteringen av drikkekartong legges enten sammen med 

papir eller har egen sortering, avhengig av hvilken kommune man bor i.  

2.4.6 Bølgepapp 

Bølgepapp er emballasje som brukes for å pakke inn for eksempel møbler, hvitevarer, 

sportsutstyr og lignende (Bølgepapp, u.d.). Bølgepappen består vanligvis av tre lag papir, og er 

100 % gjenvinnelig. Brukt og resirkulert bølgepapp brukes til nytt papir eller emballasje.  

 

«For hvert kilo bølgepapp som materialgjenvinnes sparer vi ett kilo CO2.» - 

(Bølgepapp, u.d.) 

 

2.4.7 Farlig avfall 

Farlig avfall er avfall som er skadelig for mennesker og miljø, fordi det inneholder helse- og 

miljøfarlige stoffer. (Farlig avfall, u.d.) 

 

«Dersom dette avfallet ikke håndteres forsvarlig vil det kunne føre til at miljøgifter spres 

og hoper seg opp i naturen, noe som utgjør en alvorlig og langsiktig trussel for 

menneskers, dyr og miljø» - (Farlig avfall, u.d.) 

 

Noe av det som regnes som farlig avfall er maling, løsemidler, lakk og lim, spraybokser og 

gass, lysstoffrør og sparepærer, bilprodukter, rengjøringsmidler og plantevernmidler. Hvis man 

er usikker er det bedre å levere det uansett for å være på den sikre siden. Noe av avfallet kan 
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gjenvinnes, mens resten blir destruert på en forsvarlig måte slik at det ikke er til skade for 

miljøet. 

2.4.8 Batteri 

Noe av de mest skadelige stoffene vi har er bly, kvikksølv og kadmium, som man finner i 

miljøskadelige batterier (Batterier, u.d.). Derfor er det veldig viktig at disse samles inn og 

gjenvinnes, slik at de ikke kommer på avveie hvor de er skadelige for mennesker, dyr og natur. 

Alle typer batterier skal leveres til gjenvinning, alt fra små batterier man bruker i for eksempel 

klokker til store batterier som man har i båt eller bil. De butikkene som selger batterier er pliktig 

til å ta i mot batteri gratis. Hvis ikke kan de leveres til gjenvinningsstasjoner, og noen kommuner 

har ordninger som gjør at de kan hente det hjemme hos privatpersoner. Tungmetallene 

kvikksølv, kadmium og bly som er i batteriene, blir brukt til produksjon av nye batterier.  

2.4.9 Pant 

At brusbokser og flasker har pant, vil si at du får igjen penger for å levere de til gjenvinning 

(Flasker og bokser med pant, u.d.). Alle bokser og flasker som har pantemerke kan pantes, og 

man kan typisk pante i en panteautomat på dagligvarebutikk. Panteordningen er til slik at man 

kan gjenvinne disse produktene på mest effektiv måte, og man sørger for at energien blir best 

mulig utnyttet og ingen verdifulle ressurser går til spille. Bokser som leveres blir smeltet om 

og brukt i produksjonen av nye bokser, mens plastflasker blir gjort om til plastgranulat som 

brukes hovedsakelig til produksjon av for eksempel nye plastflasker, emballasjefolie eller 

fleeceklær. De produktene som ikke har pantemerke skal sorteres som plast-, metall- eller 

glassemballasje.   

2.4.10  Restavfall 

Restavfall er som ordet tilsier, resterende avfall som man ikke kan sortere på noen annen måte 

(Restavfall, u.d.). 

 

«Den vanligste behandlingsmetoden for restavfall er energiutnyttelse» - (Restavfall, 

u.d.) 

 

Det er viktig at farlig avfall, batterier og EE-avfall aldri sorteres som restavfall. Avfall som ikke 

kan sorteres går til forbrenningsanlegg for energigjenvinning, og disse energianleggene klarer 
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ikke å fjerne de farlige stoffene helt. Energigjenvinning brukes for eksempel til å produsere 

strøm og til oppvarming.  

2.4.11  Hageavfall 

Hageavfall eller kompost, er avfall som kan omdannes til ny jord eller miljøvennlig drivstoff 

(Hageavfall, u.d.). Dette er avfall som er organisk, som vil si biologisk nedbrytbart avfall, som 

oppstår i og rundt hagen. Typisk slikt avfall er trær, planter, løv og gress.  

2.4.12  Matavfall 

Mat er noe av det nordmenn kaster mest, og er et område hvor vi har store 

forbedringspotensialer (Matavfall, u.d.). Hvert år kaster nordmenn i gjennomsnitt 46,3 kilo mat. 

Årsaken er ofte datostemplingen på maten, det såkalte «best før»-stempelet, som ikke 

nødvendigvis betyr at maten er uspiselig. Et av de viktigste miljøtiltaket man kan gjøre er derfor 

å bli flinkere til å kaste mindre mat.  Matavfall eller organisk nedbrytbart avfall er for eksempel 

skrell, skrotter, kaffegrut, eggeskall, bein og nøtteskall.  

2.5 Hvorfor skal vi resirkulere? 

Ved å resirkulere det meste av avfallet vi produserer, sparer vi miljøet både for forsøpling, men 

også CO2-utslipp og energibruk. Nordmenn er generelt veldig gode på å kildesortere. Selv om 

mengden avfall har fordoblet seg de siste 20 årene, har vi blitt flinkere til å sortere og gjenvinne 

avfallet (Statistikk, u.d.). I 2016 kastet hver nordmann 433 kg husholdningsavfall, hvorav 165 

kg ble levert til gjenvinning (Avfall frå hushalda, 2017).  I 1997 ble det levert tilsvarende 237 

kg husholdningsavfall (Restavfall, u.d.). Denne økningen i avfallsmengde skyldes et stadig 

økende forbruk (Avfallspyramiden, 2017). Dette tilsier bare hvordan det blir mer og mer viktig 

å ta vare på og gjenbruke ressursene.  

 

EU har gitt Norge et mål, om å øke materialgjenvinningen til 50 prosent av kommunalt avfall 

innen 2020 (Lindahl, Anbefaler obligatorisk sortering av mat- og plastavfall, 2017).   

2.5.1 Konsekvens 

Hvis vi fortsetter å kjøpe like mye som vi har gjort hittil, vil avfallsmengdene øke med dobbelt 

mengde sammen lignet med i dag innen 2030. Dette vil føre med seg at vi må ta i bruk stadig 
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mer naturressurser, og forbruket av drivstoff og energi vil også øke med tanke på produksjon 

og transport (Miljønytte, 2017).  

 

«Hver av oss bidrar i snitt med nesten to kg mikroplast i året» - (Miljødirektoratet, 

2015) 

 

Mikroplast er plastbiter som er mindre enn fem millimeter, og stadig et større miljøproblem 

(Miljødirektoratet, 2015). I Norge dannes det rundt 8000 tonn mikroplast årlig, hvor omtrent 

halvparten havner i havet (Helle, 2018). Noen av de største kildene til mikroplast er slitasje av 

bildekk, maling og vedlikehold av skip og fritidsbåter, tap fra plastproduksjon, maling og 

vedlikehold av bygg og veier, vask av tekstiler, avfallshåndtering, dumping av maling, innestøv, 

kosmetikk og andre produkter. Konsekvensen av all mikroplaster fører til at det i 2050 vil være 

mer plast i havet enn fisk (Plast hører fortiden til, u.d.). Det havner hvert år over seks millioner 

tonn søppel i verdens hav, hvor mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. I tillegg tar det lang 

tid før plast blir nedbrutt, for eksempel vil det ta 450 år før en plastflaske er brutt ned. Og ofte 

vil både fugler og fisker få i seg plasten siden de tror det er mat. I følge en studie av 

mageinnholdet til sjøfugler, viser at 98 prosent av fuglene hadde plast i magen.  

 

«– Forsøpling av havet er et stort miljøproblem. Samtidig er det verdens enkleste å løse. 

Det er bare å slutte å forsøple, sier Astrup.» - (Christensen, 2012) 
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3. Spill og gamification 

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på hvordan man kan bruke spill som medium når man 

ønsker å videreformidle læring. 

 

Young et al (2012, p. 63) har definert spill som: 

 

“En frivillig aktivitet strukturert av regler, med et bestemt utfall (enten å vinne eller å 

tape) eller andre tilbakemeldinger (som poeng) som gjør det mulig å pålitelig 

sammenligne spillopptredener” - egen oversettelse 

 

Siden datamaskinen og spillkonsoller gjorde sitt inntog i hjemmene til folk på midten av 1980-

tallet, har barn i skolealder spilt mer og mer dataspill. I følge Foreldreundersøkelsen 2018 som 

er gjennomført av Medietilsynet, spiller så mange som 96% av gutter og 63% av jenter i alderen 

9 til 18 år dataspill (Medietilsynet, 2018).  

3.1 Hva er egentlig et dataspill? 

Dataspill1 er spill som kan spilles på en datamaskin eller annet elektronisk utstyr som mobil 

eller konsoll (Holm & Eilertsen, 2014). Den kanskje mest kjente spillprodusenten, Nintendo, 

lanserte sin første spilleautomat i 1985. Denne ble kalt NES (Nintendo Entertainment System) 

og kjørte blant annet den verdenskjente Super Mario Bros. 

 

For å se nærmere på de ulike typer dataspill, har Holm og Eilertsen laget en oversikt som er 

delt opp i syv kategorier (Holm & Eilertsen, 2014): 

3.1.1 Actionspill 

Actionspill er spill som kan minne om actionfilmer. Typiske spill innenfor denne sjangeren kan 

være bilspill eller skytespill, og inneholder elementer fra eventyr-, ferdighet- og strategispill. 

Spillet går ofte ut på at man skal reagere raskt eller har tidspress på seg. Eksempler på actionspill 

er Grand Theft Auto. 

                                                
1 Også kalt videospill 
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3.1.2 Eventyrspill 

Spill hvor man skal løse rebuslignende oppgaver kalles ofte for eventyrspill. Man kan si at det 

finnes to typer eventyrspill: de som baseres på tekst og de som er mer grafiske. Tekstbaserte 

eventyrspill går ut på at man både kommuniserer og styrer spillet ved bruk av tekst. Eventyrspill 

som er grafiske kan minne mer om actionspill, og skille mellom disse er nok ikke helt enkelt å 

fastslå. Her kommer det an på hvor avgjørende oppgaveløsningen er for å kunne fullføre spillet.  

 

Zelda-spillene er et eksempel på et grafisk eventyrspill, mens Hitchhiker's Guide to the Galaxy 

er tekstbasert. 

3.1.3 Ferdighetsspill 

I det store og det hele, så kan alle elektroniske spill kalles ferdighetsspill, men som navnet tilsier 

er hovedfokuset på spill i denne sjangeren spill som går ut på rask reaksjonsevne og reflekser. 

Typiske ferdighetsspill er Tetris og Super Mario Bros.  

 

Super Mario Bros er noe man i tillegg kaller plattformspill, som er en underkategori av 

ferdighetsspill. Plattformspill kommer fra de tidligere spillene hvor spillfiguren beveget seg 

oppover mellom horisontale plattformer. Disse spillene er ofte delt inn i ulike “brett” eller 

“nivåer”, også kalt “level”. Vanskelighetsgrader øker som regel for hvert nivå, mens hvert 

enkelt nivå alltid er det samme hver gang man spiller det. Man kan også se på hvert nivå som 

en progresjon, at man har fått fremgang og blitt bedre i spillet.  

3.1.4 Kort- og brettspill 

Kort- og brettspill er de tradisjonelle brettspillene vi kjenner til, men som er gjort digitale. For 

eksempel terningspill eller kortspill, hvor datamaskinen kaster terningen eller deler ut kortene. 

Disse spillene kan spilles av én person, sånn som Solitaire/Kabal, de kan spilles mot 

datamaskinen, eller de kan spilles mot andre personer over internett. For eksempel kan sjakk 

både spilles mot andre personer eller mot såkalte sjakkcomputere.  

3.1.5 Læringsspill 

Denne kategorien handler om spill som kombinerer underholdning og pedagogisk innhold, og 

det finnes utallige varianter. Skillet mellom underholdning og pedagogikk varierer ofte, og de 
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vanligste spillene går på matematikktrening eller språktrening. Det er også her vi finner spill 

som er benyttet i skolen, for eksempel spill som går på historie eller geografi.  

3.1.6 Simulasjonsspill 

Simulasjonsspill er spill som simulerer en eller annen aktivitet mer eller mindre fra 

virkeligheten. Innenfor simulasjonsspill har man sportssimulatorer og tekniske simulatorspill. 

Sportssimulatorer kan være ski-, golf-, eller fotballspill, hvor det enten fokuseres kun på 

ferdighet, eller spill som omhandler det som skjer rundt også, som å velge og sette opp et 

fotballag. Tekniske simulatorspill må ikke nødvendigvis ha en underholdningsverdi, men 

fokuset ligger på at være så virkelighetsnært som mulig. Det er også innenfor denne sjangeren 

det er vanlig med ekstrautstyr, som for eksempel et ratt hvis man kjører bilspill, eller en joystick 

hvis man skal styre et fly. Det finnes også spill som er en slags mellomting mellom 

simulasjonsspill og strategispill, som for eksempel The Sims, hvor man styrer og bygger livene 

til “simmene”.  

3.1.7 Strategispill 

Som navnet tilsier, er strategispill spill som inneholder elementer av strategi og planlegging, 

for eksempel sjakk og dam. Det er her vi finner sanntids strategispill, hvor handlingen skjer 

kontinuerlig, og turbaserte spill hvor det er pauser mellom hver “tur” slik at spiller får tid til å 

planlegge mellom turene.  

3.1.8 Seriøse spill 

Dataspill som har et annet mål enn å kun være underholdning kalles seriøse spill. Disse spillene 

har en litt annen rolle enn de vanlige kommersielle spillene, for eksempel at de skal lære oss 

noe eller at de skal overtale oss. I følge Jørgensen og Mortensen (2013) har seriøse spill gjerne 

som formål å gå utover underholdningen ved å fokusere på det pedagogisk, være 

helsefremmede eller bli brukt i sammenheng med markedsføring.  

 

Det er viktig å huske at selv om det finnes forskjellige typer spill, så spiller folk spillene 

forskjellig, og de kan derfor få ulike forståelser og oppfattelse av spillet (Sqire, 2005).  
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3.2 Spill som medium for læring 

Spill er et populært medium på grunn av det kan oppfattes som underholdende, morsomt og 

engasjerende. Det finnes flere teorier som har forsket på det å kombinere læring og spill på 

grunn av nettopp dette, blant annet fordi spill kan føre til atferdsendringer  (Young, et al., 2012) 

(Roussou, 2004) (Khaled & Vasalou, 2014)  (van Mechelen, et al., 2017).  

 

Spill motiverer den indre motivasjonen i læringssituasjoner i form av nysgjerrighet, utfordring, 

kontroll og fantasi. I tillegg motiveres man gjennom konkurranse, samarbeid og anerkjennelse 

når man spiller sammen med andre (Roussou, 2004). For at barn skal ha motivasjon til å 

gjennomføre et spill trenger det et mål som spilleren kan strekke seg etter (Lieberman, 1999) 

(Packer, 2006). Spesielt yngre barn ønsker kontroll over en hovedkarakter, umiddelbar handling 

og tilbakemeldinger på presentert underveis. Det er også viktig at vanskelighetsgraden økes 

gradvis slik at stadig blir utfordret (Lieberman, 1999). Valgene man tar gjennom spillet baseres 

på handling og konsekvenser, og er en viktig del av læringssituasjonen i spill. Handlingen og 

konsekvensene kan gjøre at man forbedrer en situasjon eller at man rett og slett taper spillet. 

Det er derfor ikke spørsmål om spill kan kombineres med læring, men hvordan det kan brukes 

for at det skal være effektivt (Sqire, 2005). 

 

Young et al (2012) viser til tidligere forskning av kombinasjonen spill og læring av språk som 

har gitt interessante funn. Blant annet fant de ut at læringer ikke bare gjelder de som spiller 

selve spillet, men også de som står rundt og observerer spillingen. De forklarer dette ved at den 

kognitive belastningen kan føre til at spilleren bruker mer oppmerksomhet på det å faktisk spille 

spillet sammenlignet med de som kun ser på. Dette viser hvordan effekten av spill ikke 

nødvendigvis kun kommer av interaksjon med spillet direkte, men at man kan dra fordel av det 

også gjennom det sosiale. En annen forklaring på hvorfor spill er positivt når det kommer til å 

lære språk, er sammenligningen de gjør med å besøke landet man ønsker å lære språket til.  

 

“Spillet plasserer spilleren i et sosialt miljø hvor omgivelsene krever at personen lærer 

seg språket for å overleve eller få suksess i spillet” – egen oversettelse (Young, et al., 

2012, p. 75). 
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3.3 Gamification 

Gamification er ofte nevnt i sammenheng med læring og spill (Jørgensen & Mortensen, 2013) 

(Skaug, Staaby, & Husøy, 2017). Gamification eller spillisering/spillifisering handler om å ta i 

bruk spillelementer eller -mekanismer i en kontekst som i utgangspunktet ikke er et spill 

(Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011) (Skaug, Staaby, & Husøy, 2017). Dette gjøres ofte 

med hensikt å gjøre situasjonen mer engasjerende og interessant, med andre ord å bruke 

spillenes tiltrekningskraft og struktur (Jørgensen & Mortensen, 2013).  

 

Skaug, Staaby og Husøy (2017) har sett nærmere på hva som er forskjellen på begrepene 

læringsspill, kommersielle spill og spillifisering (gamification): 

 

Læringsspill er spill som har som formål å lære spilleren om fagstoff eller spesifikke 

ferdigheter. Spillets hovedfokus ligger på læringen, og underholdnings-delen i andre rekke. 

Derfor skjer det at disse spillene oppfattes som mindre engasjerende. I følge Young et al (2012) 

kan læringsspill bli brukt i det de kaller formelle læringssituasjoner (som skole og universitet), 

til uformell læring (som for eksempel museum), eller av de som søker ny kunnskap.   

 

Kommersielle spill har en spillopplevelse som fokuserer på underholdning, og har ofte bedre 

grafikk og høyere budsjett. Disse spillene vektlegger ikke fagstoff på samme måte som 

læringsspill, men kan fungerer mer på et tverrfaglig nivå. For eksempel kan med ved å spille 

World of Warcraft lære seg om ledelse og samarbeid (Skaug, Staaby, & Husøy, 2017) 

(Bardzell, Nichols, Pace, & Bardzell, 2012). 

 

Spillifisering finner man for eksempel i motivasjonsapplikasjoner for treninger som Nike 

Running, eller for å lære seg et nytt språk som i Duolingo. Kritikken til spillifisering handler 

ofte om at motivasjon kun styres av ytre motivasjon og at man kun gjengir av fakta.  

 
Det er vanskelig å vite akkurat hvor skillet går mellom de ulike typene av spill som integrerer 

læring. Selv om ikke alle spill er myntet på læring spesielt, vil man kunne lære noe av alle spill 

(Gee, 2003) For eksempel krever spillet World of Warcraft mye tid for å komme igjennom på 

grunn av de store utfordringene man støter på (Skaug, Staaby, & Husøy, 2017). For å komme 

seg videre i spillet må spillerne stadig tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter, hvor innsatsen 

blir vurdert av medspillere. Tidligere forskning har sett på hvordan man gjennom spill som 
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World of Warcraft får nyttig ledererfaring og lærer seg å jobbe sammen som et lag og tilpasse 

seg hverandre for å sammen å fullføre spillet (Bardzell, Nichols, Pace, & Bardzell, 2012).  

 

«Oppgaver i dataspill løses gjennom konkrete erfaringer, og spillerne må lære seg 

hvordan tilgjengelige ressurser skal brukes i de simulerte verdener spill foregår i» 

(Skaug, Staaby, & Husøy, 2017, s. 11).  

 

Tidligere forskning har sett på debatten som går på hvordan man utnytter spill på en produktiv 

måte ved å bruke spillstrukturer til å skape bedre læringssituasjoner (Jørgensen & Mortensen, 

2013). Læringsspill og spillifisering blir ofte kritisert fordi de har vanskeligheter med å 

balansere underholdning og pedagogikk (Skaug, Staaby, & Husøy, 2017) (Sqire, 2005) 

(Roussou, 2004). Spesielt viser Skaug, Staaby og Husøy (Skaug, Staaby, & Husøy, 2017) til 

spillforskeren Nicola Whitton som mener at læringsspill ikke er like engasjerende som 

kommersielle spill, siden de i stor grad bygger på behavioristiske læringsteorier og ytre 

motivasjon. Dette er en debatt som fortsatt foregår innenfor forskningen, men som jeg ikke vil 

gå nærmere inn på den i denne oppgaven ettersom jeg ikke finner diskusjonen relevant for 

akkurat dette studie.  

3.4 Utvikling  

For å utvikle læringsspill må disse designes innenfor pedagogiske prinsipper, slik at man 

integrerer undervisningsmaterialet i selve rammeverket og ikke legger det til senere (Sqire, 

2005) (Hoffman, 2009). På samme måte må man under utvikling av pedagogisk programvare 

integrere spillementer tidlig i prosessen, slik at de klarer å skape like mye begeistring og 

appellering som i spillindustrien. Man ønsker å skape et verktøy for læring og for moro uten at 

det skal gå på bekostning av læringsutbytte (Roussou, 2004).  

 

Utviklingen av spill må balansere utfordring med overkommelig, slik at det hverken blir for 

vanskelig eller for lett (Sqire, 2005) (Gee, 2003) (Roussou, 2004) (Zichermann & Cunningham, 

2011). Forskeren Mihaly Csikszentmihalyi har kalt denne grensen som spillere ofte er i når de 

kaller spillet en suksess, for flyt2 (Zichermann & Cunningham, 2011). Zichermann og 

Cunningham beskriver det som at «spilleren er i ett med spillet» (2011, s. 17). I tillegg har man 

                                                
2 Flow 
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kombinasjonen av “å ha det gøy” og “å ha det litt for gøy” (Roussou, 2004). Man ønsker å 

utvikle programvare som fokuserer på å skape meningsfulle oppgaver som spillerne tar seriøst, 

og at de lærer ved å gjennomføre utfordrende oppgaver (Roussou, 2004) (Sqire, 2005). 

 

Som tidligere nevnt er spill kjent for å være motiverende, mye på grunn av de tre mest sentrale 

komponentene glede, belønning og tid (Zichermann & Cunningham, 2011). Hvis vi ser på 

teorier for hvorfor folk er motiverte, så har Zichermann og Cunningham kategorisert disse inn 

i fire kategoriene basert på tidligere forskning (2011, s. 20): 

1. Mestringsfølelse/vanskelig moro – hvor spilleren spiller for å vinne en form for 

konkurranse 

2. Enkel moro – hvor spilleren fokuserer på å utforske 

3. Endre tilstand – hvor spilleren endrer måten han/hun føler 

4. Sosialt moro – hvor spilleren spiller for det sosiale 

 

Jo mer man vet om hvem som spiller spill, jo enklere er det å designe. Richard Bartle har studert 

de ulike spillertyper og kommet frem til fire typer spillere illustrert i et diagram (Zichermann 

& Cunningham, 2011, s. 22): 

 
Bilde 2: Illustrasjon som viser de ulike spillertypene 

 

Killers er de spillerne som har et stort ønske om å vinne, og for at de skal kunne vinne må noen 

andre tape. Det er viktig for disse spillerne at de vinner over så mange som mulig og at de som 

taper viser dem respekt og beundring. 
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Achievers er de som har som mål å oppnå noe med tanke på konkurranse. Hvis de taper vil de 

mest sannsynlig miste interessen for spillet. Utfordringen med å utvikle et spill for denne typen 

spillere er at det er vanskelig å utvikle et spill eller system hvor alle er vinnere.   

 

Socializers spiller spill på grunn av den sosiale interaksjonen. Socializers bryr seg også om å 

vinne og om hvordan spillet er, men hovedfokuset deres er ikke målet i seg selv, men veien mot 

det. 

 

En Explorer er en spiller som ønsker å «dra ut i verden» og finne ting de kan ta med tilbake og 

si «jeg har oppdaget dette!». For disse spillerne er selve oppdagelsen i spillet målet deres.   

 

Selv om de er delt opp i fire typer, kan en spiller ha egenskaper fra alle fire typene samtidig. 

Man er ikke enten en Explorer eller Achiever, men ofte en miks av alle. Fordeling er derimot 

ikke jevnt fordelt. Ofte er egenskapene for en gjennomsnittlig person delt opp slik (Zichermann 

& Cunningham, 2011): 

- Sosialiserer 80% 

- Explorer 50% 

- Achiever 40% 

- Killer 20% 

 

Kategoriene er ikke ment som en personlighetstest, men er for å gi utviklere noe å gå etter når 

man utvikler spill. Og ved å illustrere disse typene i et diagram, kan man se hvordan de varierer 

fra handling til samspill, fra menneske til miljø (Zichermann & Cunningham, 2011). Hvis man 

ser på hvilke egenskaper en gjennomsnittlig person har, ser man at det er en stor fordel om 

spillet inneholder muligheter for sosialisering, samt at det burde ha muligheter for å utforske 

og å oppnå noe i løpet av spillet.  

3.5 Spill-mekanismer 

Det finnes flere ulike spillmekanismer man kan bruke i et spill. Nedenfor har jeg presentert de 

viktigste elementene i følge Zichermann og Cunningham (2011) : 



 27 

3.5.1 Poeng 

Poeng er selve hjertet av spill. Poeng kan være mål i en fotballkamp eller bonuspoeng man får 

ved å utføre spesielle oppgaver. Uansett hva slags type spill det er, så er poengsum et krav. Til 

og med hverdagslig situasjoner har poengsystem, om det er hvor mye penger du har i banken 

eller hvor mange følgere du har på sosiale medier. Innenfor spillindustrien er det fem typer 

poengsystem: 

- Poeng basert på erfaring 

- Bonuspoeng man kan innløse 

- Ferdighetspoeng 

- Karmapoeng 

- Poeng som går på omdømme 

Av disse fem er det poeng som er basert på erfaring som er det viktigste poengsystemet. Disse 

poengene er hvordan man kan rangere og guide en spiller, og er poeng man får gjennom hele 

spillet. Disse poengene har aldri en maksgrense, de kan ikke mistes i løpet av spillet eller byttes 

inn i for eksempel tjenester.   

3.5.2 Nivå 

Nivå er hvordan man kan måle progresjon i de fleste spill, og gir spilleren en indikasjon på hvor 

han eller hun befinner seg i spillet. Nivåene er ikke basert på antall poeng, det vil si at de ikke 

lineær hvor det krever 100 poeng i hvert nivå for å gå videre til neste. Ofte øker kompleksiteten 

fra nivå til nivå, mens vanskelighetsgraden har brattest kurve i starten av spillet, før den blir 

utjevnet over tid.   

3.5.3 Toppliste 

En toppliste brukes for å gjøre det enklere å sammenligne seg med andre, og blir ofte illustrert 

som en rangert liste hvor man ser brukernavn og poeng. Topplister er ofte brukt i spill for å vise 

spilleren at man er en del av et fellesskap ved at man befinner seg på en liste sammen med 

mange andre, og den andre er for å vekke konkurranseinstinktet.  

3.5.4 Merker 

Folk flest liker merker for flere forskjellige grunner, og det å samle på merker er for de fleste 

en drivkraft i seg selv. For noen er det å finnet et merke en overraskende glede, mens for andre 
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kan det være nok å få merker av rent estetiske grunner. Merker kan derfor brukes som 

oppmuntring både for egen del og for det sosiale, ettersom merker kan markere hvordan man 

ligger an i et spill.   

3.5.5 Utfordringer / oppdrag 

Utfordringer og oppdrag kan sammenlignes med en skattejakt, hvor man blir bedt om å finne 

forskjellige gjenstander for å kunne komme videre i et spill. En utfordring kan brukes til å drive 

spilleren gjennom spillet, og for å skape mening for spilleren. Man burde hele tiden gi spilleren 

oppgaver den skal utføre, men man må passe på at de er tilrettelagt hvilket nivå man er på i 

spillet. Noen av oppdragene kan være nødvendige for å komme videre, mens andre kan bli lagt 

opp til at spilleren får en bonus ved å gjennomføre de. 

3.5.6 Onboarding 

Onboarding handler om spillerens første minutter når de entrer spillet, og hvordan de innen 

veldig kort tid skaper seg et bilde av spillet og om de har lyst til å fortsette å spille det. 

Zichermann og Cunningham (2011) viser til at det ikke er tid for å forklare spillet i løpet av den 

kortet tiden, men at man heller skal la spilleren utforske. For eksempel er det lurt å vente med 

å be spilleren om personlige data før han eller hun blir bedre kjent med spillet. Derfor må spillet 

først presentere noe som gjør at han eller hun har lyst til å fortsette spillet, noe som gir dem 

verdi, før man etter det kan be dem om å registrere seg.   

3.5.7 Brukertilpasninger 

Brukertilpasninger kan være så mangt, men det vanligste er at man tilbyr spilleren å velge sitt 

eget brukernavn eller for eksempel laste opp profilbilde. 

3.6 Designe spill 

Når det kommer til å designe spill og hvilke metoder som er gode å bruke, er det i følge 

Katharina Gugerell og Christian Zuidema (2017) deltakende design, co-design og andre 

designtilnærminger som fokuserer på samarbeid som er potensielt nyttige når man skal utvikle 

seriøse spill som fokuserer på virkelige situasjoner. I tillegg er det lurt å designe spillene som 

skal tilrettelegge læring kortere og enklere, i motsetning til kommersielle spill som ofte blir 

utviklet til å være lengre og mer utfordrende (Gee, 2003).  



 29 

4. Deltakende design 

4.1 Hva er en designprosess?  

Brukerorientert design3 er en utforskende tilnærming, hvor man ønsker å utvide innhentingen 

av idéer ved hjelp av brukernes fantasi basert på deres erfaringer. Metoden fokuserer på 

samarbeid mellom designere og brukere, ved å finne ut og forstå brukeres behov og situasjon. 

Dette gjøres ved å inkludere de faktiske brukerne gjennom hele designprosessen, slik at 

problemløsning kan baseres på alles erfaringer. Hovedvekten ligger i de tidlige fasene av 

designprosessen og gjensidig læring (Bratteteig, Bødker, Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 

2013)(Nordbø, 2017). Idéene blir ofte utviklet til skisser og prototyper for å kunne konkretisere 

og visualisere hva man kommer frem til, og gjør det enklere å diskutere løsninger.  

 

En designprosess kan sammenlignes som en oppskrift på hvordan man skal gjennomføre et 

designprosjekt, og i hvilken rekkefølge man burde gjøre oppgavene i. Denne prosessen er 

ikke lineær, men er iterativ som vil si at den gjentagende og går i en syklus (Preece, Sharp, & 

Rogers, 2002) (Salen & Zimmerman, 2004). Syklusen veksler mellom det å lage prototyper, 

teste, evaluere og avgrense (Salen & Zimmerman, 2004). 

 

                                                
3 User-oriented design 
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Bilde 3: Brukerorientert designprosess  

 

De fleste prosjekter begynner med å identifisere problemområde, så forsøket man å generere 

idéer som kan møte disse behovene og kravene. Videre utvikler man designet og evaluerer 

dette. Basert på tilbakemeldinger man får, returnerer man til å identifisere behov og redefinere 

krav. Eller så går man rett til redesigning. Det er også mulig at man følger flere design parallelt, 

eller at man kun fokuserer på ett design. Gjennom syklusen vil produktet gå fra en røff idé til 

et ferdig produkt eller løsning (Preece, Sharp, & Rogers, 2002).  

 

Det som avgjør hvor mange runder man går i syklusen avhenger av hvilke ressurser man har 

tilgjengelig. Uansett avslutter man med en evaluering for å forsikre seg om at produktet møter 

kriteriene som er satt innledningsvis (Preece, Sharp, & Rogers, 2002).  
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4.2 Hva er deltakende design? 

«Deltakende design kan bli definert som en prosess for å undersøke, forstå, reflektere 

over, etablere, utvikle, og støtte gjensidig læring mellom flere deltakere i en kollektiv 

‘refleksjon-aksjon’. Deltakerne tar vanligvis to hovedroller: brukere og designere. 

Designerne ønsker å lære realiteten av brukerens situasjon mens brukerne streber etter 

å formulere sine ønskede mål og lære hensiktsmessige teknologiske midler for å nå 

dem.»  - fritt oversatt (Robertson & Simonsen, 2013, s. 2) 

 

Tanken og forutsetningene bak deltakende design er at fremtidig bruker og designere skal 

likestilles og at de dermed skal opptre som partnere når man designer (Scaife & Rogers, 1998). 

Målet til en designer er å forstå brukeren, og ved å invitere disse inn i selve designprosessen 

kan man se situasjonen fra deres posisjon (Ertmer & Newby, 1993). De fremtidige brukerne 

skal gis samme respekt og ansvar som designerne, og begge rollene er likeverdig. 

Tilnærmingen, hvor man gjør brukere til partnere, er veldig viktig i forståelsen av hva som 

trengs når man skal utvikle ny teknologi (Druin, Cooperative Inquiry, 1999). Ved å ta med 

brukerne inn i selve designprosessen, skaper man en helt annen forståelse av et problem.  

 

I tradisjonelt brukersentrert design vil brukerne bli brukt til å teste og evaluere systemet som 

blir laget. Det er derimot bevist at ved å inkludere brukerne både i design og utvikling, vil man 

få en applikasjon som er enklere å bruke. Brukerne skal direkte involveres i designprosessen 

og aktivt delta (Read, et al., 2002).  

4.3 Hvordan oppsto deltakende design?  

I over tre tiår har skandinavisk design fokusert på demokrati og demokratisering i forhold til 

design (Robertson & Simonsen, 2013) (Gregory, 2003) (Spinuzzi, 2005). Demokrati på 

arbeidsplassen vil si å gi de ansatte rettigheter når det kommer til å ta avgjørelser som 

omhandler dem og deres arbeid, og hvordan det endrer seg (Gregory, 2003).  

 

På 1980-tallet var fokuset i de deltakende designprosessene å se på teknologiske alternativer, 

og hvordan man kunne bruke alternative teknologier ved å involvere brukere i designet av disse 

(Gregory, 2003). Målet med prosjektene var å gi arbeiderne et bedre verktøy for å gjøre jobbene 

sine og gi dem muligheten til å utvide sine ferdigheter ved å automatisere de kjedelige og 
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repeterende delene av arbeidet. Motivasjonen bak disse målene og konteksten der det oppstod, 

har vært viktig for utviklingen av deltakende design (Robertson & Simonsen, 2013).  

 

«Hvis vi skal designe fremtiden vi ønsker å leve i, så trenger vi de som faktisk skal leve 

i denne fremtiden til å aktivt være med å designe den. Derfor er det så viktig at 

Deltakende Design fortsetter å utvikle designprosesser, verktøy, teknikker og metoder 

som trengs for å muliggjøre full og aktiv deltakelse i alle typer designaktiviteter.» – 

egen oversettelse (Robertson & Simonsen, 2013, s. 1) 

 

Skandinavisk deltakende design fokuserer ikke bare på teknologi, men også endringer og 

utvikling av mennesker, organisasjoner, og praksis som oppstår ved endringer i sosial-

historiske kontekster (Gregory, 2003). Det er et ønske at så mange brukere fra ulike nivåer i 

bedriften skal være med i prosessen, slik at man kan man får kunnskap fra flere perspektiver. 

Det er derfor veldig viktig med gjensidig læring4.  

4.4 Deltakende design i dag 

Dagens deltakende design befinner seg ikke bare i situasjoner som omhandler arbeidslivet, men 

har spredd seg til hverdagslivet, og til innovasjon (Björgvinsson, Ehn, & Hillgren, 2010). Man 

kan si at man har skiftet fra demokrati som kun gjaldt arbeidsplassen, til mer «demokratisk 

innovasjon». 

«En sentral utfordring for deltakende design i dag, akkurat som for fire tiår siden, er å 

sørge for alternative perspektiver på deltakelse og demokratisering. Denne 

utfordringen betyr aktivt å utforske alternative måter å organisere miljøer for 

innovasjon som er mer demokratisk orientert enn tradisjonelle miljøer som fokuserer 

på ekspertgrupper og enkeltpersoner. Det betyr også å flytte fra det dominerende 

teknokratiske syn på innovasjon; et trekk fra ting til ting, hvor forskjeller og 

kontroverser er tillatt, eksisterer dilemmaer og muligheter utforskes.» egen oversettelse 

- egen oversettelse (Björgvinsson, Ehn, & Hillgren, 2010, s. 49) 

                                                
4 Mutual learning 
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4.5 Deltakelse og brukerinvolvering 

Fremtidige brukere spiller en sentral rolle når det kommer til deltakende design, og man ønsker 

derfor å involvere brukerne når man skal gå i gang å designe (Gregory, 2003). Når fremtidige 

brukere er inkludert i selve designprosessen, går de fra å være informanter, til å bli anerkjente 

som aktive deltakere (Robertson & Simonsen, 2013). Å være en informant kan typisk være at 

man svarer på ulike relevante spørsmål og deler sitt synspunkt i et intervju. Som en aktiv 

deltaker kan man bli bedt om å delta i en mer aktiv rolle, for eksempel at man sammen med 

kollegaer og designere tegner og skisserer hvordan deres arbeidsprosess utfolder seg fra deres 

perspektiver. Det er viktig at man skaper et miljø hvor de fremtidige brukerne kan følge seg 

bemyndiget til å uttrykke sine idéer, samt at de føler seg respektert (Gregory, 2003). Når 

fremtidige brukere er med å dele tanker, diskutere og reflektere sammen, blir man mer inkludert 

og man oppnår et annerledes forhold til hverandre som brukere og designere (Robertson & 

Simonsen, 2013).  

 

Ved å involvere brukerne mer i selve designprosessen og utviklingen vil man få kunnskap om 

eksisterende systemer og verdifull hverdagskunnskap til et bestemt domene (Gregory, 2003) 

(Robertson & Simonsen, 2013). I tillegg gir man dem også mulighet til å få realistiske 

forventinger til systemet, samt redusere eventuelle negative holdninger til endringene. Dette vil 

også bidra til å øke demokratiet ved å gi brukerne en mulighet til å påvirke valg som trolig vil 

angå dem og deres arbeid (Gregory, 2003). På denne måten vil man også øke kvaliteten på 

produktet eller tjenesten fordi det teknologiske resultatet vil fungere bedre (Robertson & 

Simonsen, 2013).  

 

Bratteteig og Stolterman (1997) har sammenlignet det å delta i en designprosess og være kreativ 

i en gruppe, som å være en del av en jazzgruppe. Når man skal samarbeide og omgås forskjellige 

folk, kan det sosiale aspektet være utfordrende, for eksempel ved problemer med 

maktfordelingen, ulike interesser mellom grupper og individuelle, krav til selve gruppen, 

personlige konflikter i gruppen - og mellom gruppemedlemmene og ikke-medlemmer. Jazz-

sammenligningen kommer av at man som i en kreativ prosess i en gruppe, kan sammenlignes 

med hvordan det er å spille i et jazzband. I et slikt band har man som regel flere ulike 

instrumenter, som har sine helt egne karakteristikker og lydbilde, som sammen spiller en melodi 

som ikke hadde gått med kun ett av instrumentene. Kreativiteten i gruppen kommer som et 

resultat av kompetansen og kunnskapen til hver enkelt spiller, og deres evne og mulighet til å 
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bevege seg innen gitte strukturer, men også til å improvisere. Sammen kan de skape musikk 

som hverken publikum eller gruppen selv hadde sett for seg. Denne sammenligningen med 

jazzmusikere som spiller sammen er et godt eksempel på samarbeid på et høyt nivå, hvor 

friheten til hver enkelt spiller allikevel er stor, men resultatet er av oppnådd ved de sammen 

som en gruppe. Men selv en jazzgruppe trenger veiledning og bli dirigert. Ikke strenge krav fra 

en strikt leder, men mer dialog mellom de som deltar og veiledning av den som er ansvarlig 

(Bratteteig & Stolterman, Design in groups - and all that jazz, 1997).  

4.6 «Å ha noe å si», gjensidig læring og co-realisering 

Det finnes tre viktige verdier i deltakende design, som er fundamentale når man skal arbeide 

med fremtidige brukere og samarbeide om design, nemlig «å ha noe å si» 5, gjensidig læring 

og co-realisering6 (Velden, Sommervold, Culén, & Nakstad, 2016)) (Bratteteig, Bødker, 

Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013).  

 

Den første er å ha noe å si, og går ut på å gi fremtidige brukere makt i designprosessen, slik at 

de kan være med å påvirke utfallet av en aktivitet (Velden, Sommervold, Culén, & Nakstad, 

2016) (Bratteteig, Bødker, Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013). For at brukerne skal bli gitt 

denne muligheten, må de bli informert, bli gitt muligheten for betenkningstid, og så muligheten 

til å si deres mening. Deltakerne skal behandles likt, og retten til å si sin mening gjelder hele 

designteamet. En av prinsipp i deltakende design er nettopp av man skal delta i avgjørelser og 

dermed bli gitt en mulighet til å bidra. Det er viktig å forstå at avgjørelser krever ulik 

kompetanse basert på konteksten av utviklingen. Deltakende designprosesser gir makt til ulike 

kompetanser og ekspertuttalelser, uansett om det er teknikk-relatert eller brukerorientert. Det 

handler også om respekt for ulike syn, også når det gjelder syn på verden. Å ha noe å si handler 

om å at man skal ytre sin mening (Bratteteig, Bødker, Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013). 

 

Gjensidig læring er som ordene tilsier, læring på tvers av rollene. De fremtidige brukerne er 

eksperter på sitt domene, på samme måte som designere er eksperter på design. Ved å lære av 

og forstå hverandre, vil man også bygge tillit og skape en felles forståelse som vil styrke 

samarbeidet og avgjørelsene (Velden, Sommervold, Culén, & Nakstad, 2016). Gjensidig læring 

                                                
5 “Having a say” 
6 Co-realisation 
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handler også om tillit til hverandre. Ved at man forstår hverandres kompetanse og kunnskap, 

vil man også forstå deres perspektiv og begrunnelser for valg i avgjørelser. Man ønsker å skape 

et forhold til hverandre gjennom å forstå og respektere hverandre på tvers av posisjon, 

perspektiv, kunnskap og ferdigheter. Dette er viktig, for det er ingen som kan alt, men gjennom 

gjensidig læring i designprosessen kan for eksempel designere lære om brukerkonteksten fra 

brukerne og brukerne kan lære om de tekniske mulighetene fra designerne. Det er denne 

delingen av kunnskap som gjør at man i en deltakende designprosess kommer nærmere 

brukerne som designer, og som skiller den fra andre metoder.  (Bratteteig, Bødker, Dittrich, 

Mogensen, & Simonsen, 2013).   

 

«Siden kunnskap og ideer utvikler seg kontinuerlig gjennom designprosessen, er designerne 

forpliktet til å jobbe tett med brukerne på måter der alle involverte - grupper og 

enkeltpersoner - bidrar med sin kunnskap som danner grunnlaget for å ta beslutninger i 

designprosjektet. Brukerne gjør ikke det de sier - og de sier ikke hva de gjør.» - (Bratteteig, 

Bødker, Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013, s. 133) 

 

Co-realisering vil si at man skal forstå i hvilken situasjon designet skal brukes. For eksempel 

på selve arbeidsplassen til de fremtidige brukerne. Igjen handler det om å forstå hva prosjektet 

skal støtte, samt hvilke aktiviteter og situasjoner som inngår i handlingene (Velden, 

Sommervold, Culén, & Nakstad, 2016). Dette kommer fra utfordringene brukerne kan ha ved 

å forestille seg hvordan de ulike løsningene vil se ut. Ved å visualisere mulige løsninger i form 

av for eksempel prototyper, gjør man det enklere å utvikle løsninger sammen. Det å ha mer 

konkrete eksempler gjør det også enklere å forestille seg konsekvenser av designet, enn hvis 

noe kun har en abstrakt beskrivelse. En prototype eller en annen artefakt kan bidra til å skape 

en felles forståelse for både designere og brukere (Bratteteig, Bødker, Dittrich, Mogensen, & 

Simonsen, 2013).  

 

4.7 Deltakende design som metode 

Deltakende design er i tillegg til å være en prosess, en forskningsmetode hvor man prøver å 

forstå fremtidige brukere ved å ta de med i prosessen for å skape en løsning (Spinuzzi, 2005). 

Man ønsker å forstå menneskers tradisjonelle, tause og «usynlige» måter å gjøre hverdagslige 

aktiviteter, som ikke er like enkelt å fange gjennom intervju og andre mer tradisjonelle metoder 
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(Bratteteig, Bødker, Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013) (Spinuzzi, 2005). Kunnskapen 

man tilegner seg i gjennom slike aktiviteter kalles «taus kunnskap». Taus kunnskap menes med 

den kunnskapen som folk ikke nødvendigvis klarer å forklare, men som man tilegner seg 

implisitt. Det skiller seg fra tradisjonell kunnskap ved at den ikke er skrevet ned, kategorisert, 

definert eller systematisert, og det kan være vanskelig å bryte den ned i mindre biter og 

analysere den. Den tause kunnskapen er høyt verdsatt etter som dette ikke er kunnskap man kan 

lære gjennom å lese, men man må oppleve. Det er nettopp denne kunnskapen man i deltakende 

design ønsker å utforske og ta i betraktning når man skal utvikle nye løsninger.  

 

«... taus kunnskap spiller en viktig rolle for både praktisk og teoretisk kunnskap, til tross 

for at den ikke er gitt en eksplisitt formulering - (Taus Kunnskap, 2015) 

 

4.8 Deltakelse 

I en deltakende designprosess er rollen til de fremtidige brukerne at de skal aktivt delta for å 

skape en løsning som er tilpasset dem så godt det lar seg gjøre. For å kunne kategorisere 

deltakelse nærmere har jeg sett på hvordan Roger Hart (1992) har definert deltakelse: 

 

«Deltakelse er, generelt sett, prosessen av å dele avgjørelsene som angår ens liv og livet 

i det samfunnet man lever i» - egen oversettelse (Hart, 1992, s. 5) 

 

Videre har han i sin artikkel, «Children Participation», sett på hvordan man inkluderer 

fremtidige brukere i prosjekter, hvor han illustrerer deltakelsen som en stige med flere trinn.  

 

Stigen skal representere i hvor stor grad man faktisk er en deltaker når man deltar i et prosjekt 

eller om man kun rar med fremtidige brukere uten at de er aktivt involvert. Stigen er ikke tenkt 

som et verktøy man bruker for å måle sitt arbeid, men mer som et hjelpemiddel når man skal 

analysere og reflektere over egne prosesser.  

 

De tre nederste trinnene i stigen definerer han som ikke-deltakelse, og han har kalt dem 

«Manipulert / Villedet», «Dekorasjon» og «Symbolsk / Tokenism». De fem øverste er 

deltakelse i ulike grader, basert på hvor mye kontroll og initiativ voksne har bidratt med i de 

forskjellige prosjektene. Stige er utarbeidet ut ifra barns deltakelse i et prosjekt, men kan trolig 
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brukes for alle typer deltakere som er med i en slik prosess. Stigen beskriver ikke deltakelse 

som ulike steg eller trinn, men beskriver deltakelse i hvor stor grad de har deltatt hvor det laveste 

trinnet representerer lavest mulig grad av deltakelse. La oss se nærmere på trinnene i stigen:  

 

Initiert av barn, avgjørelser sammen med 

voksne er det øverste trinnet. Dette trinnet 

kjennetegnes ved at barna selv kommer opp med 

idéen og starter prosjektet uten involvering av 

voksne. De voksne kan se prosjektet og være 

støttende, men for at de skal involvere seg i 

prosjektet og være med på å ta avgjørelser må de 

bli invitert av barna. Dette trinnets deltakelse skjer 

dessverre sjeldent, og det er vanligvis barn i øvre 

tenårene som initierer prosjekter som når denne 

type deltakelse. Dette skyldes ikke at barna ikke er 

flinke til å nå dette trinnet på egen hånd, men 

derimot at de voksne ikke er flinke nok til å fange 

opp at det skjer, slik at de kan respondere, engasjere 

og tilpasse seg barnas interesser.  

 

I dette trinnet, initiert og ledet av barn, er det 

barna som kommer på idéen og bestemmer hvordan 

prosjektet utarter seg, og de voksne bare skal være 

tilgjengelig hvis de trenger råd. Dette trinnet skjer 

ikke så ofte når det er snakk om prosjekter innenfor 

design og samfunn, hvor mye av grunne er at de 

voksne ikke er flinke nok til å respondere når slike 

initiativer kommer opp uten at de tar en typisk regi-

rolle. Barn er ikke ukjent med slike situasjoner hvor de utfører komplekse prosjekter, for 

eksempel kan barn ned i ung alder samarbeid i store grupper. Da er det viktig at de voksne rundt 

leken er støttende og forstår verdien i leken og ikke forstyrrer eller avbryter.  

 

Bilde 4: Illustrasjon av Roger Harts stige av deltakelse 
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Deltakelse i det sjette trinnet er prosjekter som er initiert av voksne, men avgjørelsene gjøres i 

samarbeid med barna. Trinnet kalles Initiert av voksne, avgjørelser sammen med barn. I 

dette trinnet skjer involveringen og deltakelsen i planleggingen og implementasjonen. 

 

Konsultert og informert er neste trinn, og er som navnet tilsier en rolle hvor barna blir med i 

prosjektet som konsulenter for de voksne. Det er de voksne som har startet og designet 

prosjektet, men barna forstår prosessen og at deres meninger blir tatt på alvor. De er hentet inn 

fordi de er ønsket både for hva de sier og mener, men også for at de skal delta på analysen og 

se på eventuelle data som er hentet inn. Roger Hart mener at her er deltakelse genuin, som også 

er en viktig erfaring for barna i alle settinger.   

 

Trinn fire er det første trinnet som Roger Hart har definert som deltakelse, og han har kalt det 

«Tildelt, men informert». I dette trinnet blir barna gitt en oppgave de skal gjøre, og så blir de 

gitt informasjon rundt denne oppgaven om hva den går ut på, hvorfor den er viktig og de voksne 

respekterer barnas syn på prosjektet. For eksempel kan det være et fotballag som skal plukke 

søppel som frivillig etter et sportsarrangement. Da er det viktig å fortelle barna hvorfor de skal 

plukke søppel, de vet hvem som har bestemt hvorfor de skal utføre oppgaven, arbeidet de gjør 

er meningsfullt og at de ble med på prosjektet frivillig etter å ha blitt fortalt hva det innebærer. 

Hadde rollen deres ikke vært meningsfullt, hadde deltakelsen blitt mer mot trinn to – 

dekorasjon.  

 

I trinn tre, Symbolsk/Tokenism, deltar barna i prosjektet og de blir spurt om de kan si hva de 

tenker om et tema, men de har liten eller ingen påvirkning på hvilket tema det er, hvordan man 

kommuniserer og uttrykker seg.  

 

Det andre steget er Dekorasjon, og handler om at barn blir inkludert i prosjekter uten at de vet 

hvorfor de er med. Man kan si at man bruker barn indirekte i prosjektet. Dette er et steg opp 

fordi man ikke later som årsaken er hentet fra barna. For eksempel når barn deltar på et 

arrangement hvor de bærer en t-skjorte med logo på.  

 

Manipulert / Villedet er deltakelse hvor barna ikke har blitt forklart og forstått problemet, som 

fører til at barna ikke forstår handlingene de gjør og hva det bidrar til. Det kan være at barna 

blir hørt eller konsultert, men de får ikke tilbakemelding på bidraget. Denne typen deltakelse er 

derfor ikke en hensiktsmessig måte å ta med barn inn i demokratiske prosesser. Et eksempel på 
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en slik deltakelse kan være at barna har fått tegnet helt fritt uten å ha blitt gitt en oppgave, og 

så tolker de voksne tegningen uten å ta med barna inn i analysen. Barna får ikke forklart 

tegningen sin og vet ikke hvordan idéen deres blir brukt, og de voksne tolker tegningen sin ut 

ifra deres tanker. Ved å enten ta barna med i selve analysen eller at barna har blitt gitt en 

spesifikk oppgave i form av en tegnekonkurranse, vil man klatre oppover på stigen.   
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5. Barn og design 

 

Dagens barn er morgendagens «superbruker» – egen oversettelse (Druin, The Design 

of Children's Technology, 1998) 

 

Å jobbe med barn, og for barn, er veldig interessant (Druin, Cooperative Inquiry, 1999). Ingen 

andre kan fortelle oss hvordan det er å være barn, hvordan barn oppfatter samfunn og kultur, 

enn barn selv (Goodman, 1960). Man kan ikke tenke på barn som «små voksne», for de har 

sine egne interesser og behov som skiller seg fra foreldrene. Dette er viktig å tenke på når man 

skal designe teknologi for barn. Det er lett å tenke at siden vi selv har vært barn en gang, så vet 

vi hva de liker og ikke liker (Scaife & Rogers, 1998). 

5.1 Alder 

Barn som deltakere i en deltakende designprosess skal samarbeide med andre barn og voksne, 

og må under designprosessen både tenke selv, se saker fra forskjellige sider og gi 

tilbakemeldinger på andres arbeid (Druin, The Role of Children, 1999)(Guha, et al., Mixing 

Ideas: A New Technique for Working with Young Children as Design Partners, 2004). Mye av 

arbeidet går på barnas kognitive og sosiale ferdigheter (Guha, et al., Mixing Ideas: A New 

Technique for Working with Young Children as Design Partners, 2004). Tidligere forskning 

(Guha, et al., Working with Young Children as Technology Design Partners, 2005) tilsier at 

man kan gjennomføre prosjekter med barn i aldersgrupper fra 4-6 årsalderen til 10-13 år, men 

at man må gjøre modifikasjon basert på aldersgruppen og hva som er målet med prosjektet. For 

eksempel kan de yngste barna ha vanskeligheter med å samarbeide om å bygge på andres idéer, 

hvor de skal la sin egen idé være og heller diskutere hvordan de kan videreutvikle de andre i 

gruppens idéer. De kan også ha vanskeligheter med å se hvordan deres idé kan hjelpe til å bidra 

i det store bilde, uten at man kun fortsetter med deres idé alene.  

 

I følge Allison Druin et al (Druin, et al., 1998) er barn i alderen 7 til 10 år de som egner seg 

best til designpartner, siden de klarer å reflektere og forklare verbalt hva de mener og tenker, 

og kan derfor bidra i en diskusjon. De forstår det abstrakte ved å tegne på ark eller lage noe av 

leire, som ikke finnes enda men som kan utvikles teknologisk i fremtiden. På den andre siden 

henger de seg ikke opp i hvordan ting «egentlig skal være», men har evnen til å tenke utenfor 
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det som ansees som vanlig. De er utmerkede designpartnere fordi de både kan designe for barn 

som er yngre enn dem selv, og for barn som er eldre (Druin, et al., 1998).   

 

Når det kommer til hva man kan forvente av barn i de ulike alderne, så er dette veldig 

individuelt. Barn utvikler seg ulikt, så man kan ikke gi en konkret fasit, men det foreligger 

uansett forventninger til hva som skjer for barn i barneskolealder (De Besche, et al., 2017). Det 

skjer mye i barns utvikling fra de begynner på barneskolen og frem til de starter på 

ungdomsskolen, spesielt når det kommer til det sosiale og lekutviklingen: 

 

Sosialt og følelsesmessig begynner de å få venner, samtidig som de klarer å være mer 

selvstendig. De kan se og forstå konsekvenser av sine egne handlinger, som for eksempel at 

ved å sykle uten hjelm kan de risikere å slå hodet kraftig. De klarer å løse konflikter på egen 

hånd, og snakke seg til løsninger på problemer. Det er også rundt barneskolealder at de 

begynner å få mestringsfølelse, og det er viktig at de får en følelse av mestring på ulike områder 

som skole, idrett og lignende. De ser dermed behovet for øving, og de kan øve lenge på en 

aktivitet.  

 

Gjennom lek lærer barna å samarbeide, forholde seg til bestemte regler og hverandre. Ved å 

lek i ulike spill utvikler de forskjellige ferdigheter. De lærer seg å vente på tur hvis leken krever 

det, og de begynner å forstå at de må forvente å tape. Jo eldre barnet blir, jo vanskeligere spill 

takler de. 

 

Når barnet er i alderen 6 til 12 år, begynner de å bli mer bevisst på hva de vil og hvordan de 

skal oppnå det de ønsker. De tenker i stor grad logisk, i den forstand at de kan gjøre logiske 

resonnementer og ha en logisk tankegang for å løse problemer.  De klarer å se årsak-virkning, 

og forstå andres perspektiver, tanker og følelser. Som nevnt klarer de å tenke konsekvens av 

handling, samt ta beslutninger som ligger i fremtiden, om problemer og utfordringer som ikke 

skjer i nuet. 

5.2 Barns rolle innenfor teknologi 

 

«Vår erfaring har vært at involvering av barn i ulike stadier av programvareutvikling 

gir betydelige fordeler.» - egen oversettelse (Scaife & Rogers, 1998, s. 49) 
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Det å forstå og diskutere noe man ikke har blitt lært, kan for barn være vanskelig. Samtidig som 

det kan for voksne være vanskelig å forstå hva barna egentlig mener – det er ikke alltid like 

enkelt som man kanskje kan anta. Det er allikevel ingen tvil om barn kan bli inkludert i 

designprosess og at de vil bidra. Det som derimot er mindre klart er om vi kan generalisere 

forholdet mellom barn og designer - burde man se på dem som partnere eller testere?  (Scaife 

& Rogers, 1998) 

 

For å kunne utvikle ny teknologi med barn er det viktig at man tar de med inn i prosessen ved 

å lytte til hva de har å si, samt lære av dem med å samarbeide med barn i alle aldersgrupper. 

Ved å inkludere barna kan de fortelle med sine egne ord hva de ønsker å se mer av i fremtiden 

(Druin, et al., 1998). 

 

Allison Druin et al (2001) mener at både voksne og barn kan være med på å samle inn 

forskningsdata, bidra i idémyldring, teste, utvikle nye prototyper og reflektere. For å kunne 

velge hvilken rolle et barn skal ha i en designprosess, må man se på prosjektets kontekst. Ulike 

kontekst krever ulike roller for barna (Scaife & Rogers, 1998). Det er også mulig å bruke 

forskjellige barn til forskjellige roller i løpet av en designprosess, for eksempel at man bruker 

en skoleklasse som informanter og en mindre gruppe til å være designpartnere (Druin, et al., 

2001). Ofte er det ikke nok å bare observere barn for å samle inn data, men man må inkludere 

de i selve prosessen ved å gjøre dem til partnere (Druin, et al., 1998).  

 

Allison Druin et al (1999) har sett på de ulike rollene som barn kan ha når man designer for ny 

teknologi. Disse rollene inkluderer barn som bruker, tester, informant og designpartner. Ved å 

se nærmere på disse rollene kan man få en bredere forståelse av hvordan de kan påvirke 

designprosessen og hvordan de kan påvirke teknologien som blir skapt i ulike grader (Druin, 

The Role of Children, 1999). I deltakende design kan fremtidige brukere endre rolle i løpet av 

designprosessen, fra informant til designpartner, i de ulike designfasene (Gennari, et al., 2017).  

5.2.1 Bruker 

Når man snakker om barn som bruker er dette ofte i sammenheng med forskning hvor man 

ønsker å observere barn som bruker teknologi (Druin, The Role of Children, 1999, s. 5) (Guha, 

et al., Mixing Ideas: A New Technique for Working with Young Children as Design Partners, 

2004) (Guha, et al., Working with Young Children as Technology Design Partners, 2005). Her 
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er barnas roller å være brukere for å se nærmere på eksisterende teknologi og hvordan disse kan 

endres i fremtiden. Eventuelle endringer blir derimot gjort ved å skape ny teknologi, og ikke 

ved å videreutvikle teknologien barna har blitt observert i (Druin, The Role of Children, 1999).  

 

Denne rollen er kanskje den som historisk sett har eksistert lengst (Druin, The Role of Children, 

1999). Barn har blitt observert både før og etter bruk av teknologi, og på den måten bidratt til 

at forskerne fikk en bedre forståelse av teknologiens innvirkning. Den senere tiden er det mer 

vanlig at man finner rollen i litteratur som omhandler pedagogikk og barns psykologi, men den 

kan også brukes for å vurdere fremtidig teknologier (Druin, The Role of Children, 1999). Det 

er spesielt to grunner til at forskere ønsker å bruke barn som brukere, og det er enten for å teste 

et generelt konsept eller for å få en bedre forståelse av læringsprosesser innenfor pedagogikk. 

Dette gjøre ved for eksempel å observere aktivitetsmønster og generell bruk av teknologi hos 

barn. Observasjonen kan foregå gjennom en-veis speil, tv-skjermer som sender i sanntid eller 

gjennom videoopptak, hvor sistnevnte ofte brukes for senere analyse. I tillegg brukes også 

deltakende observasjon (Druin, The Role of Children, 1999).  

 

Utfordringer (Druin, The Role of Children, 1999, s. 9): 

- Barna har begrensede innvirkning i teknologiprosessen gjennom å delta som bruker – 

fordi de «kun» bruker et program, de er ikke med på de andre fasene av prosessen 

- Meningsmålinger og skriftlige tester kan for de yngste barna være vanskelig  

- Barn kan være ukomfortable med denne rollen  

 

Fordeler (Druin, The Role of Children, 1999, s. 9): 

- Kan enkelt bli inkludert i utviklingsprosessen – krever liten eller ingen endringer i 

barnas hverdag 

- Dagens barn bruker allerede teknologi 

- Vant til å bli observert av voksne 

- Resultatene kan brukes i fremtiden når man skal utvikle teknologi for barn, for eksempel 

bruk av teknologi i klasserommet 

- Forskningen kan foregå raskere (i motsetning til de andre rollene som kan krever mer 

tid i form av planlegging osv.) 

- Forskere har kontroll – barna gjør først én aktivitet, og så går de videre til neste 

- Forskere får en bedre forståelse av barn 
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5.2.2 Tester og evaluering 

Tester-rollen kan minne litt om brukerrollen, siden barn også her blir observert mens de tar i 

bruk teknologi, men forskjellen er at her kommer barna inn mye senere i utviklingsprosessen. 

Testene forgår på ny teknologi i form av prototyper som enda ikke har blitt realisert, som vil si 

at idemyldring og designfasen allerede har blitt gjennomført. Testingen, som andre deler av 

designprosessen, burde skje i iterasjoner, og man burde ikke vente for lenge med å inkludere 

barna. Målet for rollen er at barn skal bidra til å forme den nye teknologien gjennom direkte 

tilbakemeldinger, som for eksempel svare på spørsmål som: «Hva likte du her? Er dette kjedelig 

eller vanskelig» eller lignende. Testing med barn trenger ikke være så veldig annerledes enn 

med voksne, men man må tilpasse den til barna og deres nivå (Druin, The Role of Children, 

1999) (Hanna, Risden, & Alexander, 1997).  

 

Barn kan finne problemer ved en løsning som de voksne ikke har tenkt på eller har lagt merke 

til. For eksempel kan barn teste hvordan navigasjonen på en side fungerer, om informasjonen 

som blir gitt er god nok til at de forstår hva som foregår eller om det er ulike aspekter ved 

løsningen som de ikke liker. Barn kan teste løsninger innenfor det akademiske og det 

kommersielle. Målet er å forstå barna aktivitetsmønster, hva de foretrekker eller ikke liker, slik 

at man får teknologier som er interessante, brukbare og attraktive. Basert på hvor god tid 

utviklerne har til rådighet, kan testingen føre til store eller små endringer i løsningen (Druin, 

The Role of Children, 1999). Målet med å inkludere barna i form av testing er å skape produkter 

som er barnevennlige og godkjent av barna (Hanna, Risden, & Alexander, 1997) 

 

Utfordringer (Druin, The Role of Children, 1999, s. 14) 

- Liten innvirkning på resultatet ettersom barna kun kommer med innspill i form av 

testing (de tester noe som voksne har laget på «deres vegne/før barna blir inkludert) 

- Mer enn i bruker-rollen, men fortsatt lite 

- Barn er dønn ærlige 

- Siden barna ikke er med i de tidligere fasene av prosess, kan de voksne få seg en aha-

opplevelse 

- Faren ved å ikke inkludere barna i testing, og da spesielt underveis i prosessen, er at 

eventuelle endringer kommer for sent slik at man ikke har tid eller råd til å fikse på 

eventuelle negative tilbakemeldinger som barna kommer med (Hanna, Risden, & 

Alexander, 1997) 
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Fordeler (Druin, The Role of Children, 1999, s. 15) 

- Testrollen kan være veldig verdifull for både barn og voksne i utviklingen. Barna kan 

få en følelse av makt ved at de blir trodd og hørt på, at deres meninger gjør en forskjell 

og blir respektert av de voksne.  

- Trenger ikke ta lang tid å teste noe med barn (for eksempel én dags-workshop) 

- Man får teknologi som er mer brukbar og bedre, og som barn faktisk vil bruke  

- Barna kan gjennom testing og tilbakemeldinger løse eventuelle uenigheter designere 

har, bekrefte eller avkrefte om noe fungerer (for eksempel med tanke på effektivitet og 

om noe tar for lang tid) (Hanna, Risden, & Alexander, 1997) 

- Tilbakemeldingene fra barn er veldig verdifull, fordi de kan gi innsikt i de ulike 

perspektivene barna har når det kommer til teknologi (Hanna, Risden, & Alexander, 

1997) 

 

Hanna, Risden og Alexander (1997) har sett på hva som er viktig å tenke på når man skal teste 

brukervennligheten med barn innenfor data og programvare:  

 

Planleggingen burde legge opp til at barna skal føle seg trygge og bruke utstyr de er vant til. 

Testingen burde vare rundt 1 time, og de ikke presentere de viktigste oppgavene til slutt når 

barna begynner å bli lei. Opptaksutstyret burde ikke forstyrre barna. Målgruppen må velges 

med omhu med tanke på om de har mye eller lite erfaring, og burde ikke ha barn som har 

tilknytning til produktet som barna til kollegaer.  

 

I starten av selve testingen ønsker man å bli kjent med barna og forklare at testingen ikke er en 

test hvor noe er riktig eller galt. Forklar at man ønsker å vite hva de liker og ikke liker, og hva 

de opplever som vanskelig, og motiver barna ved å si at du har invitert dem fordi du trenger 

akkurat deres meninger. Vis og forklar barna om eventuelle mikrofoner og kamera, og hvorfor 

du bruker det. Kommuniser på et nivå som barna forstår og gi dem oppgavene i form av enkle 

instruksjoner. Oppgavene burde deles opp i små segmenter og ikke som spørsmål. Hvis barna 

har problemer med å utføre oppgavene, forsøk og forklar oppgavene enklere og still spørsmål 

som «Hvor vil du trykke? Hvor tror du det er lurest å trykke? Hva tror du?» og så videre. Gi 

barna positive tilbakemeldinger og smil – motiver dem gjennom testingen. Forsøk å se hvor 

mye barna liker programmet ved å observere deres engasjement som smil og latter eller 

gjesping og surmuling. De eldste klarer kanskje å gi tilbakemeldinger i form av rangeringer, for 
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eksempel en gradering med smilefjes fra surt smil til glade smil, og om de har forslag til 

forbedringer.  

 

Etter testingen, husk å gi barna belønning! Det kan være i form av å takke for hvor hjelpsom 

de har vært og hvor mye det betyr at de har hjulpet til. 

 

5.2.3 Informanter  

Som informanter kan barn bidra i flere av fasene under en designprosess, ut ifra når forskere og 

designere trenger innspill og tilbakemelding fra barna. I starten av en designprosess kan barna 

gi de voksne verdifull informasjon kan spille inn på resten av designprosessen. For eksempel 

kan de voksne ha en idé på hva slags produkt de skal lage, men de er usikre på hvordan utseende 

skal være. Informantrollen skiller seg fra de forrigegående rollene ved at barna kan ha større 

påvirkningskraft på teknologien som utvikles, og barna kan inkluderes på ulike måter underveis 

i prosessen (Druin, The Role of Children, 1999).  Scaife og Rogers (1998) mener at man skal 

involvere barna i designprosessen utover det å kun fange reaksjonen deres, fordi barna kan 

fortelle oss mye mer om hva som motiverer dem og forventninger de har til teknologi (Scaife 

& Rogers, 1998). 

 

Voksne har en tendens til å forutse hva barn kommer til å si og dermed hvordan de best vil gi 

nyttig informasjon. For eksempel har voksne lett for å tro at de vet hva som er best når det 

kommer til animering av et læringsspill, både når det gjelder innhold og hvordan grensesnittet 

skal se ut, ved at man tester dette på barn og at man derfor vil få en indikasjon på hvor godt 

denne antagelsen stemmer. Dette har vist seg å være en feil. Man har misforstått barns 

forventninger og evne til å se feil og mangler i eksisterende løsninger og hvordan de klarer å se 

potensiale som løsningene kan ha. De barna som er mest fantasifull klarer til og med å se for 

seg hvordan løsningene vil se ut ved å lage en oversikt om læringsproblemene for domene 

(Scaife & Rogers, 1998).  

 

Barn som informanter er veldig interessante, spesielt de som er under 7 år, ettersom de har en 

egen måte å forstå hvilken rolle de har og hvordan de forstår verden (Hatch, 1990). Ved å 

inkludere barn som informanter vil man få forslag og innspill som voksne mest sannsynligvis 

ikke hadde kommet på selv (Scaife & Rogers, 1998). Barna kan bli involvert når som helst når 
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de voksne trenger innspill, støtte eller hjelp til «veien videre» (Druin, The Role of Children, 

1999).  

 

Man kan støte på ulike problemer og utfordringer som kanskje ikke er like vanlig som voksne, 

siden deres evne til å forstå og kommunisere er begrenset sammenlignet med voksne. Hatch 

(1990) har sett på fire problemer/utfordringer en forsker kan støte på når man bruker barn som 

informanter: 

 

Problem med voksen-barn-rollene 

En av de største utfordringene når man arbeider med barn og voksne er jo akkurat det, at barn 

er barn og voksne er voksne. Begge har forventinger til hverandre basert på normer og sosiale 

roller. Forventningene og forholdet til hverandre er ikke nødvendigvis de samme. Et barn ser 

på en voksen som en voksen, og ikke nødvendigvis som en partner i en designprosess. Voksne 

blir sett på som en guide og autoritær figur som man skal adlyde og respektere. Spesielt i et 

klasserom kan det være vanskelig å «endre» rolle, siden det er naturlig for barna å se på voksne 

som lærere (Hatch, 1990).  

 

Et annet poeng med voksenrollen er at til syvende og sist er det de som styrer prosessen, det er 

de som bestemmer når de skal inkludere barna og hvordan de skal arbeide sammen (Druin, The 

Role of Children, 1999). 

 

Svare det som er forventet 

Dette problemet henger sammen med det forrige problemet. Unge barn har ofte en tendens til 

å svare det som er «riktig» på spørsmål, i den forstand at de tror den som stiller spørsmålene 

vet hvilket svar de er ute etter og barna prøver å komme på det. I stedet blir det til en slags 

gjettelek, hvor de prøver å se hvordan den voksne reagerer når de svarer. Dette fører til at barn 

ikke selv reflektere over svarene sine eller prøver å beskrive sin situasjon, som spesielt gjelder 

de yngste. De blir også usikre på hva de skal svare hvis noen spør om de kan fortelle hva de 

tror og tenker, selv om de forstår spørsmålet (Hatch, 1990).  

 

Preoperasjonell tenking 

Denne utfordringen kommer fra Piaget sin forskning på menneskets tankegang. Preoperasjonell 

er et stadium for barn i alderen 2 til 7 år, og omhandler begrepsforståelse (Preoperasjonell, 

2016). Hatch (1990) nevner i sin artikkel at noen av karakteristikkene fra dette stadiet kan 
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begrenses barns muligheter til å gi gode svar og tilbakemeldinger i forhold til hva man kanskje 

forventer. Blant annet nevner han at «de har vanskeligheter med å ta et annet synspunkt, sette 

sammen idéer som ikke nødvendigvis kommer fra samme konsept, og evnen til å vurdere mer 

enn ett aspekt av en situasjon på en gang» (Hatch, 1990, s. 257) . I intervjuer kan barn i ung 

alder ha problemer med å forstå og forklare andres synspunkter, og spesielt hvis oppgaven er 

oppgavespesifikk. For eksempel det å sette seg inn i hvordan det er å være lærer og hvordan det 

er å se noe fra hans eller hennes perspektiv (Hatch, 1990).  

 

Se seg selv som et sosialt objekt 

Det siste problemet går ut på å se seg selv som et objekt og spiller på at barn kan ha problemer 

med å forstå andre personer, at de har vanskeligheter med å ha et annet perspektiv på ting. Det 

å kunne se på seg selv som et objekt og se seg selv «utenfra». For eksempel har barn 

vanskeligheter for å forklare årsakene til handlingene deres, og svarer ofte «fordi, bare fordi» 

(Hatch, 1990). 

 

For å kunne minske disse utfordringene er det viktig at de voksne tar noen forhåndsregler. Det 

å etablere et godt forhold til barna er viktig, gi dem tid til å bli kjent med de voksne og gjøre 

barna mer komfortabel ved å gjøre «avstanden» mellom voksne og barn mindre. Ha fokus på å 

gjøre situasjonen uformelt og stille spørsmål som barna klarer å svare på, og faktisk godta at 

svarene de kommer med faktisk er deres svar (Hatch, 1990).  

 

En fordel med denne rollen er igjen at barn kan få følelse av makt og utfordringen med å prøve 

å løse et problem og erfaringen rundt idémyldring. Denne kan også ha en god del påvirkning 

på hvordan fremtidig teknologi utvikles, slik at den blir mindre frustrerende og mer interessant 

(Druin, The Role of Children, 1999).  

5.2.4 Designpartner 

Barn som designpartner har likheter med barn som informanter, men her blir de sett på som 

likeverdige i utviklingen av ny teknologi, hvor de blir en del av forskningen og designprosessen 

gjennom hele opplevelsen. Et barn kan ikke gjøre akkurat det en voksen kan gjøre, men de skal 

bli gitt samme mulighet til å bidra (Druin, The Role of Children, 1999). Allison Druin (1999) 

har kommet frem til at når barn akseptert deres rolle som designpartner, så forstår de også lettere 

hvordan de kan bidra med å evaluere og re-designe datateknologi.  
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Når man tar med barna inn i en designprosess, er det for å kunne få informasjon «rett fra kilden». 

Bare barn er eksperter på det å være barn (Druin, et al., 1998) (Druin, The Role of Children, 

1999). På den andre siden vet ikke barn alt om hvordan det er å utvikle ny teknologi, så derfor 

må man for eksempel inkludere voksne med ekspertise og erfaringer på sine områder (Druin, 

The Role of Children, 1999). Uansett er det viktig at man tar hensyn til alle synspunkter, og at 

alle får mulighet til å ytre sine meninger. Alle har sine erfaringer som kan være svært nyttige 

når man utvikler teknologi som de kan berøres av. Når det kommer til å sette sammen et team, 

er det for barna sin del at de er flere enn ett barn og flere enn én voksen. Dette er fordi det fort 

kan føles overveldende å være eneste barnet, og derfor vil samarbeide ikke bli like produktivt. 

Hvis man kun er én voksen på en del barn, har de lett for å føle at de er i et typisk klasserom 

hvor det er vanskelig å balansere maktfordelingen som de er vant med i elev-lærer-forholdet. 

Den ideelle gruppestørrelsen er to-tre barn på en til to voksne (Druin, et al., 1998). 

 

For å kunne utvikle ny teknologi med barn er det viktig at man tar de med inn i prosessen ved 

å lytte til hva de har å si, samt lære av dem med å samarbeide med barn i alle aldersgrupper. 

Ved å inkludere barna kan de fortelle med sine egne ord hva de ønsker å se mer av i fremtiden 

(Druin, The Design of Children's Technology, 1998) (Walsh, et al., 2010).  

 

Utfordring 

Det kan være en utfordring for deltakerne at hverken voksne eller barn nødvendigvis har 

ansvaret, men at avgjørelser blir gjort felles basert på diskusjoner. Dette kan for noen være litt 

vanskelig siden barn er vant til at de voksne tar ledelsen og de må derfor lære å stole på at de 

voksne hører på hva de sier. På samme måte som de voksne må blir vant til å bygge på barnas 

idéer og ikke bare passivt høre på hva de har å si. Dette er utrolig viktig i en designprosess hvor 

man ønsker at barn og voksne skal jobbe som partnere og likestilte, og det kan ta en stund å 

utvikle denne idéutviklingsprosessen (Walsh, et al., 2010) (Druin, The Role of Children, 1999). 

 

Walsh et al (2010) har i sin artikkel sett at det kan være vanskelig å etablere samarbeid i en 

designprosess, hvis det skjer i en skolesetting. At det for eksempel skjer i skoletiden og at 

voksne allerede blir sett på som autoritære er faktorer som gjør det vanskelig å likestille barna 

med de voksne. Da er det bedre å bruke barna som informanter. Hvis man skal bruke skolebarn 

og lærere, er det en fordel at disse kommer fra forskjellige skoler og at de ikke nødvendigvis 
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kjenner til hverandre, ettersom det jevner ut maktfordelingen som man normalt finner i et 

klasserom. 

 

Å inkludere barn i designprosessen som designpartnere krever også mye tid. Det å ha korte 

tidsfrister kan påvirke samarbeidet og skape utfordringer for gruppen som jobber sammen 

(Druin, The Role of Children, 1999). 

Fordel 

Når man først har funnet ut hvordan man bygger på hverandres idéer, så trenger man sjeldent 

at noen skal lede videre til neste sted. Designaktivitetene kan bli veldig fleksible når man bygger 

et kontinuerlig forhold med barna (Walsh, et al., 2010). 

 

En av den store fordelen ved at barn er designpartnere, er at barna blir satt pris på og empowered 

(Druin, The Role of Children, 1999). De har for eksempel ikke like mye erfaring som de voksne, 

og ved at de ser at deres meninger og innspill blir tatt seriøst, øker også selvtilliten deres både 

akademisk og sosialt (Walsh, et al., 2010) (Druin, et al., 1998) (Druin, The Role of Children, 

1999).  

 

Prosessen kan også skape det Allison Druin (1999) kaller «designsentrert læring», som er 

læring barna får gjennom erfaringen de får ved å være med på en designprosess. Ved at de 

påvirker utviklingen mer enn bare å ta i bruk teknologi, kan de få en følelse av at de faktisk kan 

gjøre en forskjell. Påvirkningen kan føre til innovative løsninger for læring og underholdning 

(Druin, The Role of Children, 1999).  

5.3 Generelle rammeverk 

Scaife og Rogers (1998) har kommet frem til et rammeverk som gjelder uansett hvilken del 

eller rolle barna skal ha når de blir inkludert i en designprosess.  

5.3.1 Hvor mye skal barna bestemme? 

Det er viktig at man tidlig i prosjektet og prosessen determinerer hvilke kriterier som skal settes 

når det kommer til hva man skal ta i mot som forslag fra barna, og hva som ikke passer, med 

respekt for det endelige målet med prosjektet. Dette er essensielt når det er snakk om 

pedagogiske programmer, hvor utseende og morsomme faktorer kan komme i konflikt med de 
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pedagogiske prinsippene og læringsmålene. For å kunne bestemme dette kan man for eksempel 

stille seg spørsmål som: «Hvordan vil ulike faktorer som er basert på moro påvirke 

motivasjonen og en bedre forståelse?» For programmer som fokuserer mer på underholdning 

eller andre teknologiske utviklinger, er det viktigere å fokusere mer på at det skal være 

fornøyelig og ikke kjedelig for eksempel (Scaife & Rogers, 1998). 

 

I utviklingen av løsninger som fokuserer på underholdning kan barn gjerne være med på en 

større del av utviklingen, i forhold til når man designer hvor hovedmålet er læring. Da er det 

mer nyttig og realistisk å se på barna som informanter, ettersom for eksempel det å sette 

læringsmål kan bli for vanskelig for dem (Scaife & Rogers, 1998). 

5.3.2 Hvordan fokusere på de riktige tingene? 

Voksne og barn kan ha forskjellig fokus når det kommer til utvikling av programvare. I Scaife 

og Rogers (1998) eksempel har de voksne sett for seg at en prototype skal fungere som en 

læringsenhet, mens barna ikke forsto hva den skulle gjøre. På bakgrunn av slike situasjoner er 

det viktig å inkludere barn både når man designer og når man skal evaluere programmer. På 

den måten kan man unngå uoverensstemmelser når det kommer til forventninger.   

5.3.3 Hvordan kommunisere med barna? 

Som nevnt i Iltus og Hart (1994), så kan det lett oppstå misforståelser når barn og voksne 

snakker sammen, fordi barn ikke snakker voksen-språk og vice versa. Det er derfor viktig å 

tenke over at barn bruker annen terminologi enn voksne, og vi må passe på at vi forstår 

hverandre og snakker «samme språk» for å nettopp unngå at man misforstår (Scaife & Rogers, 

1998). 

5.3.4 Hvordan designer man programvare som fokuserer på læring, for en stor 

brukergruppe med tanke på alder? 

Det er store individuelle forskjeller på barn og hvordan de lærer (Scaife & Rogers, 1998). Noen 

trenger ekstra motivasjon, noen kjeder seg veldig fort, og noen trenger konkrete utdanningsmål. 

Det som fungerer og er morsomt for et barn på sju år kan være uinteressant for en på 10. Så, er 

det mulig å designe programvare som skal nå alle? Som inkluderer det man trenger for både å 

lære og ha det gøy? Er noen formater universelle når kommer til læring og barn, som for 

eksempel quizer eller spill?  
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5.4 Design  

«Barn har sine egne meninger over hva de liker eller misliker, og behov som skiller seg 

fra voksne» - s.52 (Allison Druin - boka) 

 

Den skandinaviske deltakende design-metoden og Allison Druins arbeid har en tilnærming med 

metoder for å engasjere de yngre generasjonene i designarbeidet (Iversen, Dindler, & Hansen, 

2013). Teknologien i dag er i stadig rask utvikling, og har blitt en stor del av barnas liv. Det 

påvirker hvordan de lever og hvordan de lærer. Det blir derfor viktigere å inkludere barna i 

utvikling av teknologien (Druin, Cooperative Inquiry, 1999). Verdien av å inkludere barn, er 

ikke bare å se og observere hva de gjør, men å høre på hva de har å fortelle. For å kunne forstå 

barna må man også forstå deres behov (Iltus & Hart, 1994). Forskning gjennom de siste årene 

har vist hvor viktig det er å inkludere barn i selve designprosessen (Druin, Cooperative Inquiry, 

1999).  

 

«Ved å inkludere barn, tenåringer og voksne vil man ikke bare få et bedre resultat og 

produkt, men deltakelsen vil også høre til en følelse av tilhørighet og ansvar» – egen 

oversettelse (Iltus & Hart, 1994, s. 362) 

 

Når man i en designprosess involverer barn må man ta spesifikke hensyn, i forhold til når man 

involverer voksne. Vil en designer føle seg like komfortabel med de forslagene som barn 

kommer med? Eller er det enklere å behandle tilbakemeldingene mer «tradisjonelt» hvor man 

får dem til å si hva de liker og ikke liker om for eksempel prototyper laget av designere? (Scaife 

& Rogers, 1998).  

 

Ved å bruke deltakende design som tilnærming, vil man respektere brukerne på en helt annen 

måte. Man gjør brukerne til partnere i prosessen, og gir dem en mer tydelig likestilt og ansvarlig 

rolle. Bruker og designer vil arbeide sammen for å utvikle et system som passer brukerens 

behov (Scaife & Rogers, 1998).  

 

«Målet er å skape et designmiljø hvor alle deltakerne kan bidra som designkollegaer.» 

– egen oversettelse (Scaife & Rogers, 1998, s. 30) 

 

Man ønsker å inkludere barn i prosjektene for å komme nærmere de som teknologibrukere, 
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forstå hva de gjør nå, hva de kanskje vil gjøre i morgen, og hva de vil gjøre i fremtiden. Det er 

ikke alltid like enkelt for voksne å tre inn i barnas verden, på samme måte som det ikke er enkelt 

for barn å tre inn i voksnes (Scaife & Rogers, 1998). Voksne kan tro at siden de selv har vært 

barn eller at de har barn, så vet de hvordan barn tenker og hva de vil ha. Dette er stemmer svært 

sjeldent. En voksen vil uansett ikke klarer å forstå alle ønsker og utfordringer et barn vil ha 

(Hanna, Risden, & Alexander, 1997). 

5.5 Hvor mye skal barna være involvert? 

Når man planlegger og gjennomfører en designprosess, er det viktig at man avklarer hva barna 

skal være med på og hvor mye de skal få lov til å bestemme: Hva skal de bestemme? Hva skal 

de gjøre? Hva skal de ikke være en del av? (Iltus & Hart, 1994).  

 

Tradisjonelt i brukersentrert-design, har man en tilnærming hvor brukerne ofte bli involvert 

som testere og skal evaluere for eksempel en prototype som er laget av designere. For å teste at 

brukerens behov er møtt, gir de ofte tilbakemeldinger på om noe er bra, dårlig eller stygt. Disse 

tilbakemeldingene blir mer reaksjoner fra brukere på noe, i stedet for at de selv tar initiativ til 

å komme på noe. Problemet med dette er at designere må «oversette» reaksjonene til brukerne. 

Det er en rekke tiltak som kan spille inn på dette, alt fra designerens egen motvilje til å revurdere 

og mulig endre sitt eget design, til organisatoriske begrensninger (Scaife & Rogers, 1998).  

 

I følge Iltus og Hart (Iltus & Hart, 1994) er det verken mulig eller nødvendig å ha fullstendig 

likestilling av barn, både når det gjelder alder og kjønn. Dette er fordi det er vanskelig å oppnå 

fullstendig likestilling, ettersom det ikke er alle barn som har lyst til å delta i en slik prosess. 

En annen grunn er at prosjekter med bredt mangfold av deltakere, risikerer at en eller to av 

gruppene dominerer de andre. For å unngå dette burde man i stedet gjennomføre flere separate 

workshoper, hvor man skiller forskjellige aldersgrupper og kjønn (Iltus & Hart, 1994). Det som 

derimot er essensielt er å gi lik mulighet til alle barn som ønsker å være med, slik at de får 

anledning til å evaluere og kommentere design som de potensielt kan bli berørt av. For eksempel 

gjennomførte Iltus og Hart (1994) et prosjekt hvor de skulle forandre en utendørs lekepark i 

New York, og da er det viktig at de gir alle som enten tilhører lekeparken eller som kunne 

tenkes å leke der, tilbud om muligheten til å bidra (Iltus & Hart, 1994).  

 

Deltakende design skiller seg fra brukersentrert design ved at deltakerne involveres i 
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forskjellige deler av prosjektet og brukerne blir inkludert i flere av fasene i designprosessen 

(Read, et al., 2002). Gjennom sin forskning har Read et al (2002) sett på hva som kan påvirke 

balansen av deltakelse i en deltakende designprosess. Av disse påvirkningene er det miljø og 

kunnskap som har størst påvirkning i starten av et prosjekt, men det er lite sannsynlig at disse 

forandres underveis. Ferdighetsnivå og personlig sikkerhet derimot er mer dynamiske og kan 

føre til at balansen svinger gjennom hele prosessen.  

 

Miljø er det fysiske stedet man oppholder seg, og kulturen som man er vant til. Alt fra hvordan 

rommet er, hva slags lys som er brukt, tilgang til utstyr - til hvordan man har plassert seg i 

forhold til hverandre og høyde på møblene. For eksempel kan det både være ulemper og fordeler 

med å gjennomføre workshops på en skole. Fordelen er at de barna som går på skolen er kjent 

der, men ulempen er at de voksne fort får en autoritær rolle siden det er den rollen en voksen 

har for dem vanligvis som lærer. Dette er en ulempe fordi man ønsker å være på samme nivå 

som barna ettersom man vil at deltakerne skal være likeverdige partnere. Barna kan også 

oppleve at det er vanskelig å ta valg og avgjørelser, samt å diskutere med hverandre når de er 

på skolen, mens det å tegne og skrive er noe de er vant med og derfor er enklere for dem siden 

det er mer naturlig.  

 

Hver deltakers egen kunnskap vil påvirke hvordan de kan bidra i designprosessen, samt 

hvordan de forholder seg til andre. Blant annet har barn lett for å tvile på seg selv når de 

samarbeider med voksne, selv om de kanskje vet mer om temaet enn det de voksne gjør. 

 

Ulike deltakere vil bidra med ulike sett av ferdigheter, og det vil påvirke både prosjektet, men 

også gruppedynamikken. Når man deltar i en deltakende designprosess er evnen til å arbeide i 

gruppe og samarbeide veldig viktig, og tidligere forskning (Guha, et al., Mixing Ideas: A New 

Technique for Working with Young Children as Design Partners, 2004) viser barn kan ha 

problemer med å jobbe i grupper. Spesielt de yngste barna har vanskeligheter med å holde på 

konsentrasjonen i gruppediskusjoner, lyttet til andres idéer, og finne løsninger på 

gruppediskusjoner.  

 

Den siste innvirkningen har Read et al (2002) kalt for personlig sikkerhet, og går ut på hvordan 

hver person føler seg i en gruppe. Stress, emosjonell stabilitet og det å være komfortable er 

faktorer som kan påvirke en design prosess. Noen barn kan bli naturlige leder, mens andre 
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ønsker å bli ledet. Disse faktorene er veldig individuelle og er derfor vanskelig å forutsi. 

Personlig sikkerhet varierer også basert på individene i gruppen og av gruppedynamikken. 

 

5.6 Voksnes rolle i samarbeid med barn 

Det er viktig å ikke glemme de voksnes rolle når man samarbeider med barn. Det er nødvendig 

at all deltakelse med barn blir støttet og gjennomført i samarbeid med voksne. Det er også viktig 

at de voksne forstår barnas evner til å delta og hvorfor involveringen av barn er viktig. De 

voksne må passe på slik at barna får nok tid til å være selvstendige, slik at de kan generere idéer 

på egen hånd. De må også forstå at målet med å involvere barn er å utnytte barnas evne når de 

samarbeider med personer i alle aldre og alle typer (Iltus & Hart, 1994). Når man jobber med 

deltakende design med barn, burde man i følge Allison Druin (Druin, The Design of Children's 

Technology, 1998, s. 63) ha mellom to til fire barn paret med to til tre voksne. På den måten 

unngår man dynamikken som barna kjenner fra skolen, hvor det er én lærer på flere barn, 

samtidig som man unngår at barn blir overveldet hvis de er alene som barn. 

 

Man må ikke glemme de voksnes samhandling i slike designprosesser, den er like viktig som 

samarbeidet mellom voksne-og-barn, og barn-og-barn. Det kan fort skje at man er så opptatt 

med å følge med barna, at man glemmer de voksne også skal delta og samarbeide med 

hverandre (Druin, The Design of Children's Technology, 1998, s. 63). Det er også viktig at man 

som voksen og designer også skal kunne inkludere sine egne idéer og forslag, og at de er like 

verdifulle som barnas. Man må bare forsøke å inkludere de på en forsiktig utarbeidende måte, 

spesielt med yngre barn (Guha, et al., Working with Young Children as Technology Design 

Partners, 2005).  

 

Det er nødvendig at alle deltakerne som jobber sammen er komfortable med hverandre og 

arbeider bra sammen. Det er derfor en fordel å la teammedlemmene bli kjent med hverandre i 

starten av prosjektet eller design-økten (Read, et al., 2002). De voksne burde for eksempel være 

lekne, slik at barna anser dem som mindre formelle og dermed har større sjanse for å åpne seg 

mer opp for dem  (Druin, The Design of Children's Technology, 1998, s. 63) 

 

Tidligere forskning viser til at det at barn og voksne jobber sammen i en deltakende 

designprosess lønner seg  (Read, et al., 2002). Det er allikevel utfordrende å gjennomføre en 
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slik prosess hvor man involverer barn hvor noen av de typiske utfordringene man kan støte på 

er: 

- Maktstrukturen mellom barn og voksne kan være vanskelig å endre, spesielt i en 

skolesetting 

- Barn kan føle det er vanskelig å komme med konstruktiv kritikk, spesielt hvis de ikke 

er vant til det 

- Voksne kan syns det er ukomfortabelt å arbeide med barn, og ofte de som ikke er vant 

til å omgås barn 

 

Utfordringene oppstår også når voksne undervurderer barns oppfatning og deltakelse, og de 

havner i det Roger Harts (1992) har kalt en ikke-deltakende deltakelse. 

 

For at de voksne skal komme mer på nivå med barna, og ikke fremstå for autoritær er det et par 

grep man kan gjøre. For eksempel kan de: ha på seg uformelle klær, sitte i stedet for å stå, spørre 

barn om deres meninger og gi dem tid til å reflektere og tenke over dem, bruke uformelt språk, 

og forsøke å ta notater så diskre som mulig (Read, et al., 2002).   

 

De voksne kan ha ulike oppgaver i selve prosessen, men en viktig del er å forstå barna og hva 

de prøver å formidle. Derfor vil en av deres oppgaver være å ta notater når barn enten observerer 

eller tegner. Barn kan ha vanskeligheter med å formidle nøyaktig hva de mener i form av 

tegninger eller ord, og derfor er det viktig at de voksne bistår barna så godt de kan og forsøker 

å formidle videre hva de mener (Walsh, et al., 2010), (Druin, Cooperative Inquiry, 1999), 

(Guha, et al., 2005).  

 

Den mest effektive måten å ta notater på er å gå sammen to-og-to, slik at den ene følger med 

på barnas aktiviteter, mens den andre skriver ned sitater og andre interessante utsagn som barna 

sier. Begge bør notere ned tidspunkt slik at man senere kan synkronisere disse med hverandre 

(Druin, The Design of Children's Technology, 1998). 

 

Ved siden av å ta notater, kan forskere også gå inn en rolle Allison Druin (1999) har kalt 

interactor.  En interactor er en rolle som fungere mer som en deltakende observatør, som 

snakker med barna og blir en del av selve aktiviteten. Den skiller seg fra de som tar notater ved 

at de er mer involvert i selve aktiviteten. På den måten vil barna føle seg mer komfortable og 

man har muligheter for å spørre spørsmål omkring aktiviteten de holder på med. Til forskjell 
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vil en voksen person ikke bli like påvirket av at noen sitter og noterer. Denne interactor-rollen 

burde ikke være et barn, da de har lett for å bli for involvert og glemme at de er der for å 

observere og samle inn data. På en annen side kan de voksne få utfordringer da naturlige 

maktstrukturer kan oppstå, slik at den voksne kan prøve å styre barna og opptre som en forelder 

eller lærer. Derfor må de voksne forsøke å fremstå mindre autoritær og heller komme ned på 

nivå med barna. Det er derimot veldig viktig at interactor ikke oppfører seg som en intervjuer, 

men heller stiller direkte spørsmål til hva som foregår der og da: «Hvorfor gjør du det der? 

Hvorfor liker du å gjøre sånn? Hva er det?»  (Druin, Cooperative Inquiry, 1999), (Read, et al., 

2002).  
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6. Metode og metodologi 

I denne oppgaven ønsker jeg gjennom en casestudie forsøke å forstå hvordan man kan inkludere 

barn i designprosessen. Innsikten vil derfor bli innhentet gjennom kvalitativ forskning og et 

fortolkende paradigme, derfor vil jeg kort redegjøre for hva dette er. 

6.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning er en metodologi hvor forskere ønsker å studere et komplekst fenomen i 

dets kontekst (Baxter & Jack, 2008). Det handler om å forstå noe fra menneskes perspektiv, 

hvor man studerer det sosiale og kulturelle  (Myers, Qualitative Research in Information 

Systems, 1997). Med menneskes perspektiv handler det for eksempel å forstå deres følelser, 

motivasjon og holdninger, og å få innsikt i deres ytringer (skrift eller muntlig) eller handlinger 

(adferd). Kvalitativ forskning handler om å forstå opplevelser og oppfatninger som de man 

studerer har og hvordan de kommuniserer dette (De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2010) 

(Malt, Kvalitativ, 2015). Når man gjennomfører kvalitativ forskning, ligger det mye ansvar på 

hvor godt forskeren klarer å gjøre seg forstått og forstå kunnskapen som deltakerne presenterer. 

Blant annet hvordan deltakerne klarer å legge frem sin kunnskap og hvordan forskeren tolker 

dette (Hatch, 1990). Forskeren ønsker å studere handlingsmønster og samhandling – hva som 

foregår i en gitt kontekst, noe som krever refleksiv tolkning. Man ønsker å forstå hva de gjør, 

ikke hva de sier de gjør. Dette innebærer at forskeren må delta i den settingen hvor handlingene 

utføres, ofte som deltakende observatør (De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2010). 

 

«Målet er å utforske meningsinnholdet i sosiale fenomener, slik det oppleves for de 

involverte selv» -  (De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2010, s. 7) 

 

Kvalitativ forskning handler om fordypning i data, hvor formålet er at kunnskapen skal kunne 

benyttes utenfor den gitte konteksten studiet er gjennomført i. På den måten er ikke tradisjonell 

generaliserbarhet på representativt utvalg en strategi for kvalitativ studie, men at deltakerne 

skal gi kunnskap som har en overføringsverdi.  

 

Kvalitativ forskning kan være fleksibel, i den forstand at «veien videre» kan bli til underveis 

etter hvert som prosjektet får ny innsikt (De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2010). 
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6.2 Fortolkende paradigme 

Fortolkende paradigme handler om at man ønsker å forstå menneskelig tanke og handling i 

sosiale og organisatoriske sammenhenger. Med andre ord vil de si at virkeligheten som er 

forklart, er basert på «øyet som ser» (Myers & Klein, A Set of Principles for Conducting Critical 

Research in Information Systems, 2011). To forskjellige mennesker vil se på verden med ulike 

utgangspunkt av ulike årsaker, og derfor vil de ha to forskjellige syn og tolkninger av samme 

fremlegging av fakta (Myers, u.d.).  

6.3 Casestudie 

Som metodologi for å utforske forskningsspørsmålet har jeg valgt å bruke casestudie, siden jeg 

ønsker å studere en individuell case av et fenomen (Stake, 2005). I casestudie forsker man som 

regel på individer, hendelser eller en gruppe (Stake, 2005) (Hancock & Algozzine, 2006). 

Gjennom studiet går man i dybden for å få forståelser for en situasjon og meningen av den for 

de som er involvert (Hancock & Algozzine, 2006). Casestudier ønsker i følge Stake (2005) å 

rette oppmerksomheten rundt hva man kan lære av ett enkelt case. Som forsker ønsker man 

både å få innsikt i hva som er spesielt og hva som er «normalt» (Stake, 2005).  

 

«Målet med en casestudie er ikke å representere verden, men å representere en case» - egen 

oversettelse (Stake, 2005, s. 460) 

 

Casestudier tillater forskeren å gå i dybden, slik at man kommer frem til en detaljert og 

inngående beskrivelse av et fenomen. På den andre siden kan det være utfordrende å trekke 

generelle slutninger basert på kun ett studie, og svarene man finner er ikke nødvendigvis 

representativt for en stor gruppe (Dahlum & Wæhle, 2018). Flyvbjerg (2006) mener uansett at 

man må huske på at casestudie er kvalitativt og ikke kvantitativ, og at man for eksempel kan se 

på Karl Poppers falsifiserings prinsipp (Flyvbjerg, 2006). Falsifiseringsprisnippet går ut på at 

en teori blir forsterket hver gang man får et resultat som stemmer med teoriens utfall, men man 

kan ikke si at den er absolutt. For eksempel kan ikke påstanden «alle svaner er hvite» verifiseres 

gjennom observasjon, selv om man har sett tusen svaner som er hvite viser det bare at tusen 

svaner er hvite, men ikke alle. Påstanden kan falsifiseres ved kun ett tilfelle av en svart svane.   
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6.4 Forskers rolle og refleksivitet 

Ved å bruke en kvalitativ forskningsmetode kan forskeren komme nærmere deltakerne både 

fysisk og psykisk, enn det som er vanlig i kvantitativ forskning som baserer seg på spørreskjema 

og statistikk. Utfordringen til forskeren er å få en nærhet til feltet samtidig som man holder en 

refleksiv holdning. Refleksiviteten innebærer at forskeren klarer å se betydningen av sin egen 

rolle og sine tolkninger som man bringer inn i prosjektet. Dette gjelder også forskerens 

moralske, kulturelle og sosiale bakgrunn som kan påvirke forskningen både positivt og negativt. 

(De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2010) 

6.5  Målet med datainnsamling 

I denne oppgaven er målet med datainnsamlingen å skape en forståelse av hvordan man 

inkluderer barn i utviklingen av et læringsspill som omhandler kildesortering. Selve 

innsamlingen skjer ved å gjennomføre en deltakende designprosess. Dataen som blir samlet inn 

skal bidra til forståelse av hvordan barn opplever søppel og søppelsortering, hva de kan om de 

ulike typene søppel og hvordan den sorteres. Jeg vil også innhente barnas kunnskap om hva 

som skjer med søppelet etter at det er sortert og hvorfor dette er viktig. Til slutt ønsker jeg å få 

innsikt i hvordan barn forholder seg til spill og hvordan de klarer å bruke dette til å være med-

designer på et læringsspill om søppelsortering. Dataen til oppgaven ble samlet inn i to faser 

gjennom å gjennomføre to workshoper, hvor resultatene presenteres som en prototype. 

 

Workshop 1 har som formål å bli kjent med deltakerne og å kartlegge hva de kan om søppel 

og søppelsortering, samt kartlegge rundt temaet spill. Dette gjøres for å forstå barnets 

kunnskaper, interesser og oppfatninger rundt søppel og spill (Milne, 2017). 

 

Workshop 2 har som formål om å ta barna mer inn i designrollen og komme med forslag på 

hvordan et søppelsorteringsspill kunne være. Ved å se på allerede tidligere utgitte spill kan 

barna danne seg et bilde om hvordan et spill kunne se ut, og man kan se på fordeler og ulemper 

med de allerede utgitte spillene. Videre skal barna komme med egne forslag på hvordan de 

ønsker at et spill skal se ut. Basert på disse forslagene skal alle jobbe sammen mot én løsning i 

form av en prototype. Dette blir gjort for å forstå hva barn kan være med på når det kommer til 

å ta valg og hvor mye man kan gi dem av kontroll (Milne, 2017). 
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6.6 Metoder og teknikker 

Deltakende design handler om å utvikle ny teknologi hvor man engasjerer brukerne inn i 

prosessen. For å ta med dem med inn i prosessen må man bruke ulike aktiviteter (Robertson & 

Simonsen, 2013). For eksempel kan man ta i bruk ulike teknikker og metode. Disse skal fungere 

som oppskrifter på de ulike aktivitetene, og er ment for å hjelpe deltakerne til å se muligheter i 

stedet for at de skal fokusere på problemer. Det er også viktig å forklare deltakerne at man 

ønsker å komme til bunns i problemene, og ikke velge den første og beste løsningen for å unngå 

problemene man er i (Bratteteig & Wagner, Design decisions and the sharing of power in PD, 

2014). Teknikkene og metodene som er nevnt her er ikke nødvendigvis en fasit på hvordan man 

skal gjennomføre en designprosess med barn (Bratteteig & Wagner, Design decisions and the 

sharing of power in PD, 2014), men mer som en tankegang når man jobber med barn (Druin, 

Cooperative Inquiry, 1999). Det er ment at man skal lære å bruke teknikkene mens man jobber 

med dem, slik at det ikke kreves noen forutsetning for å kunne delta i en designprosess og å 

være designpartner (Walsh, et al., 2010).  

 

En av de vanskeligste utfordringene når man skal gjennomføre deltakende planlegging og 

design, er å få deltakerne til å tenke mer «utenfor boksen» enn de er vant til med tradisjonell 

design. For å klare å få dem til å tenke bredere, kan man bruke noen oppvarmingsteknikker. 

Hvis man har litt dårlig tid, så er en effektiv måte å vise barna en rekke lysbilder eller en film 

som viser alternative måter prosjektet kan bli gjennomført på (Iltus & Hart, 1994).  

6.7 Tell-make-enact 

Robertson og Simonsen (2013) presenterer i sin bok om deltakende design retningslinjer som 

skal hjelpe med å få en organisert prosess. For å få godt utbytte av hver workshop og gjøre 

endringer til neste workshop, har jeg sett på tre av retningslinjene som de har kalt «making, 

telling and enacting» (Robertson & Simonsen, 2013, s. 150). Disse baserer seg på å kombinere 

teknikker for å fortelle, lage og spille noe/handle7:  

 

                                                
7 Tell, make and enact 
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Bilde 5: Fortelle, lage og spille/handle er knyttet sammen og iterasjonen går begge veier som pilene viser.  

 

Å fortelle handler om å gi brukerne en stemme og gi dem mulighet til å bidra og påvirke 

resultatet. For eksempel ved å lytte til hvordan de opplever en situasjon i praksis. 

 

Lage handler om å ta med brukerne i selve designet og utviklingen av ting. For eksempel at 

man lager prototyper eller felles artefakter som blir en fellesnevner for alle deltakerne (både 

brukere og designere). 

 

Å spille noe/handle vil si å se på fremtidige muligheter gjennom å etterligne situasjonen. Det 

kan for eksempel være at man spiller teater av en spesifikk situasjon.  

 

Jeg har tilpasset making, telling and enacting til målgruppen og problemstillingen, og har valgt 

ut aktiviteter som skal støtte dette. Aktivitetene har hatt fokus på kreativitet og praksis, samtidig 

som det var viktig for meg at deltakerne ikke ble umotiverte eller var for vanskelig å forstå. 

6.7.1 Brainstorming / Idémyldring 

Brainstorming eller idémyldring er kanskje det mest kjente verktøyet for å fremme kreativ 

tenking (Isaksen, 1998). Dette er fordi den er enkel å forstå og lære, og den er ypperlig for å 
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fremme idémyldring. Den er ofte brukt i grupper for å forbedre produktiviteten og for å generere 

idéer. Man ønsker at deltakerne skal tenke så fritt som mulig og at man skal komme på så mange 

idéer som mulig. Ingen idé er bedre enn den andre (Isaksen, 1998).   

6.7.2 Card sorting  

Kortsortering8 er en metode som ofte brukes i design, fordi det er en veldig enkel og forståelig 

teknikk (The Pros and Cons of Card Sorting in UX Research, 2016). Barn helt nede i 8 års 

alderen kan være med å sortere kort (Hanna, Risden, Czerwinski, & Alexander, 1998). Metoden 

er fin å bruke i starten av en designprosess, for eksempel hvis man ønsker å vite hvordan kunder 

ønsker å gruppere ulike gjenstander i kategorier eller man vil forstå og undersøke hvordan folk 

ser på ulike konsepter (Card Sorting 101, u.d.). Kortsortering kan gjennomføres med ulike typer 

kort, for eksempel faktiske kort eller bare ved å bruke vanlig papir (Card Sorting, u.d.).  

 

Innenfor kortsortering finnes det tre typer (The Pros and Cons of Card Sorting in UX Research, 

2016) (Card Sorting 101, u.d.) (Card Sorting, u.d.): 

 

Åpen sortering som vil si at deltakerne selv kommer på kategorier som kortene skal sorteres i. 

Deltakerne velger kategoriene ut ifra hva som er naturlig for de og gir de i tillegg navn som gir 

mening for dem. Åpen sortering kan sammenlignes med åpne spørsmål som man gjerne stiller 

i et mer tradisjonelt intervju.  

 

Låst sortering er sortering hvor kategoriene er valgt på forhånd av designerne eller forskerne. 

Her ønsker man at deltakerne skal sortere kortene i satte kategorier, slik at man finner ut hva 

som gir mening for dem. Låst sortering er nyttig å bruke hvis man bygger på en allerede 

eksisterende løsning.  

 

Hybrid sortering er ikke like ofte brukt, men er en versjon hvor man har noen kategorier som 

er satt fra før og så kan deltakerne i tillegg legge til egne kategorier.  

                                                
8 Card sorting 
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6.7.3 Prototyping 

Prototyping er en plan på hvordan man skal lage noe hvor man kan prøve seg litt frem (Nordbø, 

2017). En prototype kan være en modell som skal representere et objekt som skal brukes i 

virkeligheten, for eksempel kan det være en modell av en maskin eller en skisse på papir av det 

som skal bli et dataprogram. Prototypen har som hensikt å teste ut og demonstrere et produkt 

før det eventuelt blir satt i produksjon (Prototyp, 2018). Prototyper representerer ofte et design 

i utvikling og gir muligheter for å utforske alternativer (Houde & Hill, 1997). Prototyper blir 

laget for å (Nordbø, 2017, s. 147): 

● Ha et grunnlag man kan presentere og diskutere med andre i team eller med kunder og 

brukere 

● Kunne teste idéer 

● Kunne teste løsninger 

● Kunne teste funksjonalitet 

 

Spørsmål man ofte stiller seg er: «Hvilken rolle skal artefakten spille i brukernes liv? Hvordan 

skal den se ut? Hvordan skal den bli implementert? Hvem skal bruke den? Hva skal den brukes 

til? Hvilken verdi vil den ha hvis den blir laget på den ene eller den andre måten?» - (Houde 

& Hill, 1997, s. 1) (Nordbø, 2017).  

 

Det finnes to typer prototyper som det er vanlig å skille på, nemlig lavnivå-prototyper og 

høynivå-prototyper: 

 

Lavnivå-prototyper er som navnet tilsier prototyper som er laget på et lavt nivå og ligner ofte 

ikke på den ferdige løsningen. Det er for eksempel vanlig at de er laget på papir eller ved bruk 

av modelleire eller lignende (Nordbø, 2017), (Druin, et al., 1998) (Iltus & Hart, 1994). Lavnivå-

prototyper lages ofte i starten av et prosjekt, eller mot slutten for å teste idéer. Fordeler med 

slike prototyper er at de krever ofte veldig lite, både når det kommer til tid og penger, og er 

dermed ideelle for å teste ut idéer siden det ikke får store konsekvenser om man forkaster dem 

og lager nye. Ulempen med disse er at de kan være vanskelig å oppfattes og forholde seg til 

hvis man ikke er vant med slike prototyper. En kunde kan for eksempel tro at prototypen 

representerer det ferdige produktet, og har vanskeligheter for å se for seg det kun som et utkast 

(Nordbø, 2017). 
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Høynivå-prototyper er prototyper som ligger nærmere det endelige resultatet av løsningen 

man ønsker å lage. Disse prototypene er mer virkelighetsnære og er derfor gode for å teste 

funksjonalitet. På den andre siden tar det lengre tid å lage disse, så de blir ofte ikke laget før 

man har kommet en god del ut i designprosessen. Høynivå-prototyper kan for eksempel være 

en del av et program som faktisk har blitt programmert for å kunne teste funksjonaliteten 

gjennom brukertesting (Nordbø, 2017).  

 

På grunn av barns ferdigheter og kunnskap, fungerer det veldig godt å inkludere de i lavnivå-

prototyping, ettersom de er relativt kjent med materialene som man benytter seg av (Read, et 

al., 2002). For at barna skal kunne uttrykke seg på sin måte, er det viktig at man bruke ulike 

typer materialer (Druin, The Role of Children, 1999, s. 63). Fargeblyanter, papir, tape, leire, 

garn og legoklosser er bare eksempler på materieller som barn er kjente med. I tillegg kan man 

kombinere disse på ulike måter, for eksempel tegne på legoklossene eller bruke leire til å sette 

sammen to blyanter.  

 

Det finnes flere ulike teknikker man kan benytte seg av når man skal planlegge og designe med 

barn, som for eksempel kollektive tegninger, fotomontage, design-spill, simulering i full 

størrelse og modellering (Iltus & Hart, 1994). Det som er viktig er at man tilpasser 

metodene/teknikkene ut ifra prosjekt og aldersgruppe (Druin, Cooperative Inquiry, 1999) (Iltus 

& Hart, 1994). Tegning er kanskje den vanligste metoden når man inkluderer barn, men den 

har også sine utfordringer (Iltus & Hart, 1994). Den ene er at barns evne til å tegn kan være 

begrenset og de kan føle at tegneferdighetene deres ikke er tilstrekkelige, slik at man mister 

vesentlig informasjon. Det andre er dermed at det kan føre til at voksne tolker tegningene på 

sin måte i stedet for hva barn prøver å fortelle (Iltus & Hart, 1994), (Guha, et al., 2005). En 

løsning som har fungert bra er at voksne noterer ved siden av at barna tegner (Iltus & Hart, 

1994) (Druin, Cooperative Inquiry, 1999) (Guha, et al., 2005).  

 

Det er lurt å begynne tidlig å inkludere lavnivå-prototyper, ettersom dette kan fungere som en 

brobygger mellom barn og voksne. Ved å introdusere prototypene raskt i et prosjekt, idéene vil 

komme tidligere, prototypeprosessen vil akselerer og mer komplekse idéer vil bli utviklet 

(Druin, The Role of Children, 1999, s. 63)  
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7. Data og funn 

Det kan ofte være vanskelig å skille på når man gjør design og når man gjør analyse i deltakende 

design. «Vi forstår situasjonen, vi lager et designforslag, og vi analyserer og evaluerer - forstår 

den nye situasjonen - og gjør dette til grunn for et nytt designforslag» (Bratteteig, Bødker, 

Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013, s. 134). På bakgrunn av dette vil kapittelet både 

presentere datainnsamlingen og analyse forløpende, ettersom det også er grunnlaget for 

handlingene gjort i workshopene gjennom det Schön og Wiggins (1992) har kalt see-move-see.  

 

Analysen vil bli gjort gjennom en multimodal tilnærming, som vil si at forskeren kan se på både 

det verbale og det håndfaste9 materiale som blir lagd i løpet av utviklingen, når det kommer til 

formidling av designidéer (van Mechelen & Derboven, 2014) (Van Mechelen, et al., 2017). 

Man gjør en multimodal tilnærming for å identifisere barns verdier som man forstår gjennom å 

gjøre co-design (Van Mechelen, et al., 2017). I dette case studiet vil det både være materiale 

som er nedskrevet på post-it og ark, og det som blir sagt (verbale), samt lavnivå-prototyper i 

form av skisser og tegninger (visuell/håndfast).  

7.1 Forberedelser til workshop 1 

7.1.1 Rekrutering av deltakere 

For å rekruttere barn for å delta i designprosessen kan man benytte ulike måter for å komme i 

kontakt med barn og deres foresatte. Basert på tidligere forskning (Patel & Paulsen, 2002) 

(Campbell, 2008) valgte jeg å kontakte nærmiljøet mitt, hvor jeg fikk rekruttert fire søsken fra 

samme hjem, i alderen 10 - 13 år (hvor av to gutter og to jenter). Det er viktig at alle som deltar 

gjør dette frivillig og at de er informert i prosjektet de skal delta i (De nasjonale forskningsetiske 

komiteer, 2010) (Iltus & Hart, 1994) (Hart, 1992). Både foreldre og barna ble informert om 

prosjektet og hva deres deltakelse innebar, og det ble signert et samtykkeskjema (se vedlegg). 

På grunn av praktiske årsaker ønsket jeg ikke å rekruttere flere deltakere, ettersom en større 

gruppe med barn kunne gjøre at ytterligere deltakere kunne føle seg ekskludert fra gruppa  (Iltus 

& Hart, 1994). I tillegg kan et for høyt antall deltakere gi en større risiko for dårlig vitenskapelig 

kvalitet enn et lavt antall (De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2010, s. 14).  

                                                
9 Tangible 



 67 

 

I tillegg til å ha med fire barn som deltakere fikk jeg også med meg to voksne medstudenter 

som skulle hjelpe meg underveis i designprosessen i rollen som designere, basert på Allison 

Druins anbefaling om gruppedynamikk (Druin, et al., 1998).  

7.1.2 Forberedelse av aktiviteter 

Temaet for den første workshopen var introduksjon og «bli kjent» slik at alle deltakerne blir 

komfortable med hverandre. Videre ønsket jeg at vi skulle begynne med idémyldring rundt 

søppel og søppelsortering (Read, et al., 2002).  

 

Basert på Allison Druins (1999) arbeid ønsket jeg at to av de designere som var med meg skulle 

ha en rolle som lignet det hun har kalt en interactor. Jeg skulle stå på utsiden og prøve å ta 

notater og veilede de ulike aktivitetene.  

 

Målet med workshopen var todelt: ønske om å finne ut hva barn kunne om søppel og 

kildesortering, og hva slag spill de spilte for å kartlegge hvilke typer spill barn spiller i dag. 

Basert på disse målene vil barnas deltakelse i hovedsak handle om å delta i designprosess som 

informanter.   

7.2 Workshop 1 

Workshopen ble gjennomført en torsdag ettermiddag etter skoletid, og den foregikk hjemme 

hos meg. Vi startet med å spise pølser, slik at barna skulle bli bedre kjent med de to andre 

designerne, og på den måten gjøre det mer komfortabelt for alle parter. Dette så ut til å fungere 

veldig bra. Etter at alle hadde spist seg mette og blitt litt bedre kjent med hverandre, forklarte 

jeg enkelt hva vi skulle gjøre og hvordan jeg så for meg at vi skulle gjennomføre workshopen. 

Blant annet delte jeg deltakerne opp i to grupper, hvor det var to barn og én voksen på hver 

gruppe. Jeg valgte å være en slags deltakende observatør og tilrettelegger. På denne måte kunne 

jeg få med meg hva som skjedde på begge gruppene uten at jeg forstyrret, samtidig som jeg 

forsøkte å delta aktivt i aktivitetene.  

7.2.1 Første aktivitet 

For selve workshopen var første aktivitet å lage tankekart rundt søppel. Hver gruppe fikk post-

it-lapper og whiteboard-ark som de skulle skrive på. På whiteboard-arket skrev designere ordet 
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«Søppel» og så fikk barna hver sin bunke med post-it-lapper. Workshopen startet veldig åpent, 

hvor vi spurte barna om de kunne komme på ulike typer søppel som de kunne skrive ned på en 

post-it og så henge opp på whiteboard-arket. Her var det tydelig at oppgaven kanskje kom litt 

brått på og at den muligens var litt vanskelig å forstå, ettersom barna ikke kom på noe, men 

bare satt å så ut i luften. Derfor måtte designerne hjelpe til med å komme med eksempel og 

stille åpne spørsmål, samtidig som vi forsøkte å ikke legge ord i munnen på dem: 

- Hva pleier dere å kaste hjemme? 

- Ser dere noe i rommet her som kan være søppel? 

 

Etter hvert som barna forsto mer hva vi skulle frem til, begynte de å komme på flere ting. Det 

var en del forslag som vi hadde komme med som eksempler, noen av forslagene de foreslo selv 

trengte de bekreftelse på, mens andre forslag skrev de ned med en gang, og noen forslag ble de 

inspirert av hverandre. Vi lot de fritt komme på hva som helst, og de begynte å komme mer og 

mer forslag etter hvert som de forsto at nesten hva som helst kunne være søppel. Alle forslagene 

de kom med ble skrevet ned på post-it-lappene og hengt opp på whiteboard-arket.  

 
Bilde 6: Post-it-lapper med forslag på søppel 
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Når begge gruppene hadde kommet på en del og hengt de opp på arket, var det klart for å bruke 

kortsortering for å «sortere søppelet» de hadde kommet opp med. Vi startet med å spørre om 

de var klar over de ulike søppelkategoriene/-kassene man kunne kaste ting i. Her kunne de de 

grunnleggende som matsøppel, restavfall, plast og papir. Den ene visste til og med om farlig 

avfall (selv om det ble brukt den tidligere betegnelsen spesialavfall). De kategoriene som ikke 

er så normalt i en vanlig husholdning måtte vi supplementere med (noe som viste seg at vi til 

og med var litt usikker på). 

 
Bilde 7: Sortering av søppel 

Videre byttet gruppene whiteboard-ark, slik at gruppene skulle sortere dens andre gruppens 

søppel. Selve søppelsorteringen gikk litt bedre enn det å komme på søppel, selv om det var en 

del lapper de var litt usikker på. For eksempel var de litt usikker på om batteri skulle i farlig 

avfall eller i EE-avfall. Noen av søppelet de hadde kommet på var vanskelig for dem å plassere, 

både på grunn av at de var usikker på hva slags materiale de var laget av og fordi de hadde 

vanskeligheter med å forstå sorteringskategorien, som for eksempel restavfall. Vi fant også ut 
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at noe av søppelet de hadde skrevet ned var litt åpne og mindre spesifikk. For eksempel var det 

noen som kun skrev «plast».  

 

På de kategoriene som manglet lapper prøvde vi å komme med forslag på hva de kunne skrive, 

og her ble ofte de forslagene vi kom med skrevet rett ned i stedet for at de prøvde å komme på 

egne.  

 
Bilde 8: Sortering av søppelet inn i ulike kategorier 
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Kortsorteringen i seg selv viste seg å være en god teknikk å bruke sammen med barna, da de 

ikke hadde problemer med å forstå hvordan denne fungerte. Problemene de hadde med 

sorteringen var basert på temaet for oppgaven, og ikke oppgaven i seg selv.  

 

Mot slutten hadde de sortert alle post-it-lappene, og det hadde kommet noe søppel i hver 

søppelkategori. Det kan virke som at den yngste deltakeren syns denne oppgaven var litt 

kjedelig, ettersom han etterhvert begynte å tegne andre ting enn å konsentrere seg om å sortere 

søppel og høre på oss (se bilde 9).  

 
Bilde 9: bilde tatt under workshop 1 

I utgangspunktet hadde jeg planlagt enda en aktivitet som gikk på å ordentlig sortere søppel, 

hvor tanken var at vi skulle leke med rekvisitter ved å etterligne Kykelikokos-konkurransen 

hvor man sorterer søppel. Ved å bruke rekvisitten ønsket jeg å gjøre søppelsorteringen mer 

realistisk. På grunn av tid og hvordan den første aktiviteten hadde gått, valgte jeg å droppe 

denne oppgaven, ettersom kortsorteringen hadde gått bra og jeg ikke følte at rekvisittene ga 

meg noen annen informasjon enn jeg allerede hadde fått på dette tidspunktet.    
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7.2.2 Andre aktivitet 

Etter at vi hadde sortert all søppelet måtte vi gå over til spill-delen av workshopen. Her fikk 

begge gruppene igjen utdelt hvert sitt whiteboard-ark. Her var fokuset å få vite om hva slags 

typer spill de spilte og hvilke plattformer de bruke og visste om. Her ønsket jeg at barna skulle 

lage tankekart for å vise frem hvilke spill de spilte. Designerne skrev «Spill» midt på arket, og 

så overlot vi til barna å fylle ut ved at vi ønsket de skulle lage plattformer som kategorier og så 

hvilke spill de spilte innenfor hver kategori.  Det kom raskt frem at det var guttene som spilte 

mest, og jentene nesten ikke spilte noe. Allikevel kom begge gruppene på flere typer spill i de 

forskjellige kategoriene. Her observerte designerne for det meste, etter som dette gikk på hva 

barna foretrakk av spill og at barna forsto raskt hvordan de skulle lage tankekartet. De spillene 

som barna spilte mest ble markert med en prikk eller stjerne.  

 
Bilde 10: Bildene viser hvordan tankekartene så ut, resultatene finnes som vedlegg  

Når de hadde skrevet ned de fleste spillene de kom på og vi hadde hengt opp arkene begynte vi 

å snakke litt om de forskjellige spillene. Et av spillene som barna syns var veldig interessant 

var Minecraft. Dette syns vi designere var interessant også, siden vi hadde hørt mye om det 

men aldri spilt det selv. Så barna begynte å forklare hvordan det var, og viste oss spillet på 

mobilen sin. De forklarte blant annet at de likte spillet fordi man kunne gjøre nesten hva man 

ville, altså at spillet hadde mye frihet. Hvis man hadde lyst så kunne man spille sammen med 

andre, eller man kunne spille alene. Den yngste viste oss spillet på mobilen hans, men sa at det 

også kunne spilles på datamaskin.  

 

Spill var et tema som det var enklere for barna å snakke om, og det kom tydelig frem at de følte 

det var mer behagelig å snakke om enn å diskutere søppel.  
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Rett før workshopen var slutt og barna skulle bli hentet, fortalte jeg barna om selve 

masteroppgaven og casen, og hva jeg tenkte vi skulle gjøre neste gang. Jeg forklarte at jeg 

hadde fått idéen fra Kykelikokos, og viste dem videoen av det på Youtube (se vedlegg over 

Youtube-filmer, punkt 1). Her var de tre eldste engasjerte og så på videoen og ble med å svare 

på konkurransen. Når det kom til hva de syntes om hvordan spillet skulle være, var de klare på 

at de ønsket å spille sammen med andre, og at spillet burde være gratis å spille. Når det kom til 

plattform så var ikke det så farlig, etter som de alle spilte spill både på mobil, nettbrett og på 

datamaskin. Mens de tre eldste deltok i diskusjonen rundt oppgaven, hadde den yngste begynt 

å spille Minecraft på mobilen sin etter å ha vist oss det. Dermed «forsvant» han litt i spillet, og 

ble ikke med å diskutere sammen med de andre. Alle sammen begynte også å bli slitne etter en 

lang dag, så det var uansett et greit å slutte workshopen her. 

7.2.3 Resultat av workshop 1 

Dataene fra den første aktiviteten i workshop 1 ga innsikt i hva barna kunne om søppel fra før 

og hvordan de forsto de ulike sorteringskategoriene. De søppelkategoriene som barna selv 

kunne var de som de fleste kjenner til, nemlig plast, papir, matavfall og restavfall. Interessant 

var det derfor at barna ikke kildesorterte hjemme hos seg selv. De mer «avanserte» 

søppelsorteringene var de ikke så kjente med, men de forsto hva de forskjellige kategoriene var. 

Det som virket vanskelig for barna i denne aktiviteten var å forstå hva som skulle kastes hvor. 

Plast skal i plast, men hva når tingen inneholder flere søppeltyper? For eksempel var det en som 

kom strømtråd, som både inneholder plastikk og metalltråder. 

 

Hvis vi ser på dataene som barna skrev ned (se vedlegg for tabell over resultatene), er flere av 

forslagene baserte på hvor de var og hva de så rundt seg, at det var jul og personlige referanser. 

Blant annet var noen av forslagene basert på at det snart var jul: julepynt, julekuler, julenek og 

julekalender. Det var også forslag som var basert på hobbyene deres, for eksempel foreslo de 

dekken, høytråd og strømtråd fordi de drev med hest. Det var en del av forslagene vi ga som 

eksempler, som ble skrevet ned, som for eksempel malingsbokser, bananskall, mat, flasker, 

lyspærer og andre.  Dette viser at temaet muligens var vanskelig for barna å forstå ordentlig.

Videre gir innsikten i hvilke spill barna spiller en indikasjon på hva slags type spill som er 

interessant å se på når det kommer til sjanger, samt hvilke plattformer barna benytter seg av. 

Det kommer frem av dataene at barna spiller på mobil, PlayStation, brettspill og PC, med andre 
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ord så benytter de seg av flere plattformer. De ga derimot uttrykk for at de ikke ønsket at 

søppelspillet skulle være et brettspill, selv om vi sa at dette var en mulighet. De ønsket først og 

fremt et spill de kunne spille sammen med andre eller alene og at de kunne velge dette selv. 

Videre var de opptatt av at spillet skulle være gratis, i form av at man ikke måtte kjøpe ulike 

deler av spillet. En engangssum for å få tak i spillet var greit, så lenge denne ikke var for høy. 

 

7.3 Overgang mellom workshopene  

Workshop 1 danner utgangspunktet for hvordan jeg skulle legge opp workshop 2, og 

aktivitetene bygger på det som ble innhentet i workshop 1. I første workshop kom det frem at 

barna syntes søppel og søppelsortering var litt vanskelig, men at de forsto mye av hva det var 

når vi forklarte det. Videre ønsket de et spill som var digitalt, men at det ikke var så viktig 

hvilken plattform det ble. Workshop 2 hadde som formål å komme opp med en lavnivå-

prototype som viser hvordan barna kan se for seg at et søppelsorteringsspill skal se ut med tanke 

på å lære om kildesortering. Hovedfokuset lå på utseende og forståelse av hva, hvordan og 

hvorfor man sorterer søppel.  

7.4 Forberedelser til workshop 2  

Workshop 2 er inspirert av Guha et al. (2005) sin artikkel som handler om å mikse idéer og 

teknikker, slik at barna skal samarbeide med de voksne og med hverandre, og bygge på 

hverandres idéer. Disse teknikkene er ment for at barn og voksne skal skape innovative 

løsninger sammen for barn. Denne typen designprosess starter første aktivitet med at man skal 

observere og komme på idéer. Idéene skal være individuelle, som vil si at man i denne delen av 

oppgaven ikke skal samarbeide, men forsøke å tenke på egen hånd. Her kan man velge å tegne 

eller å skrive, ettersom hva som er best for hver enkelt. Videre skal man i aktivitet nummer to 

dele seg inn i grupper, og så presenterer hver og en sine idéer og viser eventuelle skisser. Så tar 

man idéene fra hver enkelt og mikser disse idéene sammen så man får en gruppeidé. Til slutt 

går man sammen alle gruppene, og mikser gruppeidéene inn til én avsluttende idé. Gjennom 

hele prosessen tegner og skriver man etter hva som gjør det enklest å forklare, samtidig som 

man forteller om idéen og får tilbakemelding. Utfordringene med denne teknikken er å få barna 

til å bygge på hverandres idéer, og ikke bare verne om sin egen. For å forklare barna dette kan 
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man benytte seg av metaforet om hvordan man baker en kake. Hver enkelt ingrediens er viktig 

for å lage kaka, og resultatet blir som regel veldig bra (Guha, et al., 2005).  

 

Både Guha et al (2005) og Walsh et al (2010) har gjennomført prosjekter som går på at barn 

og voksne skal samarbeide om å co-designe og arbeide i en iterativ prosess. I disse prosjektene 

er det ofte de voksnes roller som har vist seg å være annerledes enn de hadde planlagt, mye 

begrunn av de måtte være mye mer engasjerte i selve oppgavene enn de forutså. Blant annet 

trodde de voksne at de skulle være mer observatører og tilrettelegging. I praksis måtte de være 

mer interaktive med barna, fordi de trengte og forventet mer innblanding fra de voksne.  

 

I denne workshopen skal barna opptre mer som designpartnere og evaluerer, slik at målet er å 

komme frem til en lavnivå-prototype som tar for seg søppelsortering i form av et spill. 

Aktivitetene vi skulle gjennom var: 

1. Tegne egne utgaver av søppel innenfor de ulike søppelkategoriene og få mer 

bakgrunnsinformasjon om hvordan søppelsortering foregår 

2. Idémyldring rundt søppelsortering individuelt 

3. Evaluering av spill 

4. Ny idémyldring av spill, men denne gangen sammen som gruppe 

7.5 Workshop 2 

7.5.1 Første aktivitet 

Denne workshopen ble holdt på en søndag formiddag hjemme hos meg. På grunn av sykdom 

var jeg alene som voksen denne dagen. Derfor valgte jeg også å ta opptak av hva barna sa 

ettersom jeg ikke hadde muligheter til å notere like mye eller konsultere med noen etterpå. Vi 

startet med å gå gjennom planen for dagen, hvor jeg forklarte hva jeg tenkte vi skulle gjøre i 

løpet av dagen i de ulike aktivitetene. Ved å forklare barna hvordan jeg hadde tenkt å 

gjennomføre workshopen ble barna forberedt på hva vi skulle gjøre og forklare hva jeg 

forventet av dem. Blant disse forklarte jeg at jeg ønsket at barna skulle opptre som designere 

og at de ble gitt en mulighet om å komme med helt egne meninger og at jeg på ingen måte 

ønsket å teste dem i noe, og at det ikke var noe som var rett eller galt i denne sammenheng. God 

kommunikasjon minsker sjansene for misforståelser (Scaife & Rogers, 1998). 
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Jeg ønsket at vi skulle starte dagen med å fokusere mer på søppel, og heller konsentrere oss om 

spill litt senere. Derfor valgte jeg å se tilbake på det vi gjorde i første workshopen, nemlig hvilke 

typer søppel vi har. Siden barna hadde gitt uttrykk for at de syntes det var litt vanskelig, ønsket 

jeg at vi skulle tegne det vi trodde var søppel innenfor den gitte søppelkategorien. Derfor startet 

vi med at hver og én skulle skisse ned én type søppel basert på hvilke typer søppelsortering vi 

har i Norge. Hvis man ikke kom på noe forslag så kunne man la være å tegne noe. Her skulle 

ingen samarbeide, men alle skulle hver for seg komme med forslag på søppel som kunne passe 

inn i de forskjellige «søppelkassene». Videre klippet vi ut disse og så fortalte vi hva vi hadde 

tegnet før vi fordelte de i de samme kategoriene. Jeg hadde tenkt til å faktisk lage søppeldunker 

som vi kunne legge lappene oppå, men barna sa at vi bare kunne skrive kategoriene på post-it-

lapper. Mens vi skrev ned de forskjellige kategoriene sa jeg blant annet at selv om kategoriene 

er navngitt fra før, så syns jeg bølgepapp var et dårlig ord for det forklarte ikke så godt. Da kom 

de med forslag på hva vi annet vi kunne kalle det for, som for eksempel pakkepapp. Videre 

begynte den ene deltakeren og fordele sine skisser mens den forklarte hva han hadde tegnet.  Vi 

fordelte alle skissene vi hadde tegnet mens vi forklarte og diskuterte rundt dem.  

 

Så var planen at vi skulle se på noen forslag på søppel som jeg hadde skrevet ut, slik at vi fikk 

noen forslag «utenfra». Jeg valgte bevisst å komme med disse etter at vi selv hadde kommet 

med egne forslag, slik at barnas forslag var deres egne og ikke tatt rett fra utskriftene (Bødker, 

2009). Vi gikk gjennom alle forslagene jeg hadde kommet med, og så begynte de å klippe opp 

utskriftene.  

 

Deretter ønsket jeg å gå igjennom hva og hvorfor vi kildesorterer søppel. Et av spørsmålene var 

hva søppelet blir til, etter at vi har resirkulert det: 

«Plast blir plast og fleecegenser, glass blir glass, hageavfall blir jord, 

Restavfall - den er verre!» - sitat fra en av deltakende 

 

Når vi drev og forklarte hva som kan resirkuleres og hvorfor forklarte barna om sine erfaringer, 

for eksempel sa jeg at gummidekk er vanskelig å resirkulere, men at de kunne brukes til andre 

ting som vedkurv og til å ha bøtter oppi i stallen. Barna kom med forslag til at det kunne brukes 

som husker og på gokart-baner, som viste at de forsto spørsmålene og klarte å resonnere seg 

godt frem til svar. Dette overrasket meg litt, ettersom de hadde hatt problemer med å komme 

med forslag i workshop 1. Jeg vil anta hadde barna tenkt på workshopen i etterkant, og etter å 
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ha fått litt tid til å reflektere over den første workshopen så klarte de å se sammenheng mellom 

de vi hadde snakket om i workshop 1 og hvordan dette hadde noe å si for dem:  

«Vi vil gå tom for ressurser og vi vil dø ut. Og naturkatastrofer (orkan, mye 

vær og vinn. Dyr spiser plast). Da er det slutt på menneske som vi kjenner det 

i dag. Det vil skje det samme med oss som det skjedde med dinosaurene. Og 

søppel-øy (og hvorfor drar man den ikke bare inn til land?)» - sitat fra en 

deltaker på hva som skjer hvis vi ikke resirkulerer 

Siden barna hadde gitt uttrykk over at søppel og søppelsortering var litt vanskelig i workshop 

1, så ønsket jeg å gi barna litt mer informasjon og kunnskap om dette og hvordan det foregår. 

Siden vi ikke hadde tid eller mulighet til å reise til et faktisk sted hvor de sorterer søppel, valgte 

jeg å vise dem noen videoer fra Youtube (se vedlegg for liste og link) (Iltus & Hart, 1994). 

Videoene skulle gi barna et inntrykk av hva som skjedde med søpla etter at man har kastet den 

i søppeldunkene hjemme, slik at de forhåpentligvis skulle bruke filmene til å utvide 

tankebanene deres.  

 

I den siste filmen stoppet jeg videoen når de viste hva som hadde havnet i restavfallsposen, og 

så spurte jeg om alt var restavfall. Da gikk de gjennom alle tingene som lå feil, blant annet at 

de lå plast der, mat som skulle i matavfall og EE-avfall. Her ble jeg igjen positivet overrasket, 

for det virket som barna hadde lært både av første workshop og av det vi nettopp hadde gått 

igjennom siden de visste om alt som hadde blitt kastet feil.  

7.5.2 Andre aktivitet 

Mens vi enda var inne på søppel, ønsket jeg at vi skulle gjennomføre første lavnivå-prototyping 

ved at alle skulle komme med forslag til hvordan de så for seg at et søppelsorteringsspill kunne 

foregå. På samme måte som i første aktivitet skulle vi starte hver for oss uten å prate sammen 

(forklarte at jeg ikke ønsket at vi skulle stjele idéene fra hverandre). Etter at alle hadde fått 

tegnet eller skrevet ned sine idéer, skulle vi gå gjennom hver og en sin idé hvor de forklarte hva 

den gikk ut på mens de viste tegningen. Allerede har gav den yngste deltakeren uttrykk for at 

han var usikker, ettersom han uttrykte at han hadde en veldig dårlig idé. Mens den første 

deltakeren forklarte sin idé, sa han plutselig «Å, men jeg har en idé!» og så begynte han å legge 

til elementer i tegningen sin.  
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Bilde 11: Første forslag til lavnivå-prototype 

Etter vi hadde gått igjennom alle sine ideer, ønsket jeg at vi diskuterte hverandres idéer og kom 

med forslag på hva man kunne gjøre annerledes med hver idé. Mens hver og en forklarte idéene 

sine så spurte jeg om ulike deler av idéen, for eksempel om hvordan man skulle kunne styre 

elementene i spillet. De andre kom med forslag og spørsmål mens alle drev og forklarte sine 

idéer, som for eksempel sa den ene deltakeren at man kunne ha tre liv i den andres spill. Når vi 

kom til min idé, så ble diskusjonen mye større, og det virket som de var interessert i det jeg 

hadde kommet med. De kom med flere forslag til forbedringer og endringer, men de kom ikke 

med forslag basert på sine idéer.  

 

«Ja, og så kan man ha forskjellige baner ... Akkurat der følte jeg du gikk litt 

vekk fra den skurken ... Du har en spesiell tid på deg, hvis ikke har han lagt ut 

så mye søppel at det blir søppel overalt ... Så åpner han en luke som det renner 

masse søppel ut av, og så må du begynne på nytt!» - noe av det som ble sagt 

av deltakerne under diskusjonen 
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Bilde 12: Den ene deltakerens prototype 

7.5.3 Tredje aktivitet 

I tredje aktivitet ønsket jeg å rette fokuset mer på spill. Jeg hadde funnet frem et par spill som 

allerede fokuserer på kildesortering, både på datamaskin og på iPad (se vedlegg for liste over 

spill). Her ville jeg at barna skulle spille to-og-to, for så å si hva de syns om spillene. Dette ble 

gjort for å kartlegge hva som allerede finnes av lignende løsninger i dag (Nordbø, 2017). Det 

som var viktig var at barna skulle se hva de syns var morsomt, hva de syns ikke var så bra, og 

om de følte de lærte om sortering ved å spille de. Ved å vente med å evaluere disse spillene, 

ønsket jeg at barna ikke skulle bli like påvirket i de tidligere aktivitetene, som om vi hadde 

startet workshopen med å spille.  
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Mens de spilte diskuterte vi ting ved spillet som var bra og som var dårlig. Jeg forsøkte å holde 

meg i bakgrunnen og å høre etter på hva de diskuterte og tilbakemeldingene de kom med. Jeg 

måtte også passe på at de byttet etter hvert, siden spill tydeligvis var veldig morsomt. Det 

fungerte som et avbrekk i selve workshopen og spille litt, og gjorde blant annet at alle barna 

fikk litt mer energi og engasjement.  

 

Av de fem spillene de fikk prøve seg på, så var det overraskende nok spillene de spilte på data 

som var mest populære: 

 

Loop sitt spill Båndet var veldig populært og minte barna om den ene filmen vi så på litt 

tidligere, samt forslagene som barna hadde kommet med selv og Kykelikokos sin konkurranse. 

Oppgaven i spillet er å sortere søppel i seks søppelkasser samt at det er en panteautomat hvor 

man kan pante flasker og bokser. Søppelkassene er delt opp i elektrisk- og elektronisk avfall, 

plastemballasje, glass- og metallemballasje, papp, papir og drikkekartong, farlig avfall, og 

matavfall.  

 
Bilde 13: Skjermdump av Loop sitt søppelspill Båndet 

Dette var det nest mest populære spillet og engasjerte barna bra. Det barna reagerte mest på var 

at det var ingen forklaring på spillet. Når man begynte å spille så startet spillet med en gang, 

uten noe instruksjon på hvordan man skulle spille det. Det var heller ingen forklaring på hva de 
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forskjellige søppelkassene var annet enn navn. Noe av søppelet som kom nedover rullebåndene 

var også vanskelig å forstå hva var for noe.  

 

Spillet inneholdt mye av det barna allerede hadde foreslått. Det var blant annet et rullebånd der, 

søppelkategoriene var illustrert i søppelkasser, og spillet hadde liv illustrert som hjerter.  

 

Mens den ene deltakeren sto det som regel minst én å så på, ettersom jeg kun hadde mulighet 

til å vise dem to spill av gangen (hadde kun én datamaskin og én iPad). Derfor samarbeidet 

barna noen gang om å sortere søppelet. 

  

 «Den her skal i metall, hvor er metall Hvor er glass? Hvor er papp?» 

 

Spillet hadde nivåer som styrte hvor fort båndet gikk. På første nivå gikk båndet relativt sakte, 

og så økte det ganske kraftig etter hvert som man kom høyere opp i nivå.  

«Det går for fort!» 

 

Barna likte spillet fordi det lignet på hvordan det var i virkeligheten med at alt søppelet kom på 

rullebånd, og så måtte man sortere mens det gikk, akkurat som vi hadde sett på den ene videoen. 

Det var også delt om realistiske søppelkategorier. Det siste var at det var gøy å spille, og jeg så 

tydelig at barna ble veldig engasjert. 

 

Det barna syntes mangler i dette spillet var: 

- Det hadde ingen introduksjon eller forklaring før man startet. Man fikk ikke informasjon 

om hverken hva slags type søppel som skulle kastes hvor eller hvordan man i det hele 

tatt spilte spillet.  

- Man måtte ha ganske god kunnskap på forhånd om hva slags type søppel som skulle 

hvor – noe de hadde lært gjennom workshop 1 og tidligere i workshop 2 

- Noe av søppelet som kom nedover båndet var vanskelig å forstå hva var, for eksempel 

søppel som både kunne være plast eller glass.  

- Etter hvert som man kom høyere opp i nivå, økte også farten på båndet betraktelig, og 

etter hvert ble det så raskt at barna ikke klarte å følge med på hva slags søppel det var 

eller hvilke søppelkasser som sto hvor. 

- Det siste spillet manglet var et poengsystem. Det eneste man kunne måle progresjonen 

sin opp mot andre var etter hvor mange nivå man hadde klart. Å vite på hvilket nivå 
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man var på var i tillegg vanskelig for barna å se, spesielt den som spilte når det gikk så 

fort.  

 

«Det der var vanskelig ...» 

 

Det andre dataspillet var Waste invaders, det også fra Loop sine sider. Dette spillet handler 

om at man skulle hindre å kaste yoghurt, banan eller melkekartong i restavfallmonstrene. Det 

var altså et spill som dermed hadde fokus på å unngå å kaste søppel som kunne resirkuleres i 

restavfall.  

 

 
Bilde 14: Skjermdump av Waste Invaders 

I motsetning til Loop har dette spillet en bedre introduksjon til spillet om hvordan man spiller 

det, hvem som har laget det og lydinnstillinger. Det er også en mye bedre forklaring på hva de 

forskjellige søppeltypene som man støter på igjennom spillet er, og litt fakta om hvorfor det er 

viktig at man resirkulerer dem.   

 

«Dette er egentlig ganske lættis spill ... og når jeg failer står det har du gått helt 

bananas» 
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Dette var barnas mest populære spill, og her ble de helt oppslukt i spillet. Både den som spilte 

spillet og den som så på ble veldig engasjerte. En av hovedgrunnen til at dette spillet trolig var 

populært var at det var relativt enkelt, ved at man skulle styre søppel unna restavfallsmonstrene. 

Og en viktig del var poengtellingen som ble gjort og at man fikk beskjed om hvor mange poeng 

man hadde sanket når man «døde». Det virket som det var veldig viktig å være på topplista og 

ha flest poeng.  

 

Det var fortsatt litt vanskelig å forstå hva man skulle gjøre i selve spillet. For eksempel skulle 

man gi bananen til jenta i spillet, og dette var noe barna ved en tilfeldighet oppdaget. En annen 

ting var at «monstrene» i spillet var restavfall, noe som var vanskelig for barna å forstå at man 

skulle unngå disse fordi man skal forsøke å sortere søpla og ikke legge alt i restavfall.  

 

På iPad’en hadde jeg funnet frem tre ulike spill barna kunne prøve seg på. Det kom raskt frem 

at spillene som var på iPad’en ikke var like populære som de på pc. Blant annet sto det ofte to 

stykker å se på den som spilte på pc, mens den som spilte på iPad gjorde dette uten at noen så 

på.  

 

 
Bilde 15: Skjermdump av Offroad Garbage Truck Simulator 

Offroad Garbage Truck Simulator var det første spillet som ble testet. Umiddelbart etter at 

deltakeren hadde åpnet spillet sa han at dette var et spill for han og den andre gutten. Etter hvert 

som han kom i gang med spillet ga han uttrykk for at dette ikke var et spill han likte:  
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«Det her greier jeg ikke å spille ... okay det er helt umulig å spille» 

 

Dette spillet manglet en ordentlig introduksjon til spillet og det var vanskelig å forstå hvordan 

man skulle spille det. Det vi forsto av spillet var at man skulle kjøre en søppelbil rundt å hente 

søppel, men bare det å styre søppelbilen på en iPad viste seg å være veldig vanskelig. Siden det 

ikke er noe tastatur på en iPad, så måtte kontrollene være touch og det viste seg at var veldig 

vanskelig for barna å treffe riktig. Dette ble dermed et spill som barna la fra seg rimelig raskt, 

og gikk heller å så på de andre som spilte morsommere spill.  

 

 
Bilde 16: Skjermbilde av Trash Splat 

Trash Splat var et mye enklere spill, og derfor enklere for barna å forstå. Dette spillet lignet 

også litt på et av forslagene til barna, nemlig at søppel kom dalene ned fra toppen. For å legge 

søppelet opp i riktig søppelkasse må måtte man trykke på den søppelkassen slik at den står 

fremst. Dette var et spill som barna syntes var helt greit, men det ble raskt litt kjedelig. Det de 

likte med dette spillet var at det var enkelt og at man hadde liv og poeng. Det dette spillet 

manglet var en forklaring på hva søppelkassene representerte:  

 

«Dette spillet her var litt vanskelig for det ga ingen forklaring ... den blå og den grå har 

jeg aldri sett før» 
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Det var også vanskelig å se hva slags type søppel som kom ned og derfor måtte man gjette hva 

det var for at man skulle kunne sortere. 

 

 
Bilde 17:Garbage Waste Recycle Factory 

Garbage Waste Recycle Factory var et av spillene som lignet litt på forslagene vi hadde 

kommet med. Det hadde en start på historien ved at man ser søppelbilen som henter søppelet, 

og så kommer det videre inn til søppelfyllinga. Her var det bedre forklaring på hvordan man 

spilte spille i form av hender som viste hvor man skulle trykke. Dette spillet var gratis og derfor 

kom det av og til opp reklame. Den ene deltakeren reagerte på at det plutselig kom opp reklame: 

«og så kommer den teiteste reklamen!». Jeg spurte derfor om spillet vi skulle lage skulle være 

uten reklame, og da svarte en av de andre at det kunne være reklame «men da må det være 

miljøreklame».  

 

Det de fleste spillene manglet var en god introduksjon av spillet. Det manglet både introduksjon 

til selve spille som viste hvordan man skulle spille selve spillet, men de fleste manglet en god 

introduksjon på hvordan man sorterer søppel og hvorfor det er viktig.  

7.5.4 Fjerde aktivitet 

Så var det igjen klart for å komme på en ny idé og så skisse. Jeg forsøkte å forklare at vi ikke 

trengte gjøre sånn som jeg nødvendigvis sa, men at oppgaven gikk utpå at alle sammen skulle 

bidra. Her skulle alle sammen samarbeide om å lage én prototype, basert på idéene vi selv hadde 

kommet på og etter deltakerne hadde brukt litt tid på å spille spillene og vi hadde evaluert dem.  
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Før vi begynte ny idémyldring foreslo jeg at vi skulle prøve å legge spillet så nærme 

virkeligheten som mulig, ettersom at jeg trodde at da ville det bli enklere å lære av spillet. 

Deretter spurte jeg barna hvordan man sorterer søppel i virkeligheten, og hvordan vi kunne 

gjøre dette om til et spill. Da sa den ene deltakeren med en gang at vi kunne gjøre som jeg sa 

(altså min individuelle idé). En av de andre kom derimot på et annet forslag, basert på idéen 

som ble nevnt tidligere om at man skulle rydde i hjemmet: 

- Deltaker P: «Du er en voksen, og så har du to eller flere unger, og som da har vært 

hjemme alene og så har de ikke passet på hunden og hunden har dratt masse søpla rundt 

omkring hjemme ...» 

- Deltaker M: «Ja, at hunden din har vært hjemme alene» 

- Deltaker P: «Ja, og så har de dratt ut søppelet overalt, og så må du prøve å sortere 

riktig.» 

 

Så lurte jeg på om hunden skulle spille skurken, siden han er den som roter: 

- Deltaker M: «Skurken kan ha bryti seg inn i forskjellige hus, og så er du 

superhelten» 

- Deltaker P: «Du er den som lufter hunden ... Du er hundelufteren, og så er hunden 

skurken som driver og løper rundt i huset.» 

- Deltaker B: «Skurken kan jo være en hund ...»  

- Deltaker P: «Og bossen er en katt, som kaster søppel på deg.» 

 

Her lurte jeg på om vi skulle bytte fra hund til katt, eller om det skulle være to skurker. Og da 

ble vi enig om at det kunne være to skurker. Videre lurte jeg på hvem som skulle være 

hovedperson: 

- Deltaker P: «Jeg mener det skal være ... Nei jeg fikk en veldig god idé! En mopp!»  

- Deltaker N: «Men P, en mopp er jo noe man vasker med» 

 

Da lurte jeg på hva han tenkte at hovedfiguren kunne være, og da sa han noe beskjedent, at han 

ville at det skulle være en robot. Så da ba jeg de tegne sine egne figurer som de mente kunne 

være hovedpersoner. 

- Deltaker N: «Kan jeg få en blyant?» ... «Det er ikke mulig å tegne da!»  
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Så spurte jeg om de forskjellige rollene til moppen og til roboten. Da foreslo den ene at moppen 

kunne være inne i huset, og så kunne roboten sortere søpla. Da lurte jeg på hvordan søpla skulle 

komme seg fra huset til sorteringsstedet: 

- Deltaker N: «Med bil ...»  

- Deltaker P: «... som superhelten kjører. Og så tar kosten min og koster det inn i 

bilen, eller i poser som superhelten kommer og henter og kjører det vekk» 

- Meg: «Klarer vi å lage det til et spill tror du?»  

- Deltaker P: «Jo, det går jo fint det» 

- Deltaker P «Vi må også finne ut hvordan man skal styre ting» «Hvis man får et 

spørsmål: hvor skal bananskall kastes, så svarer man feil, så gjør kosten det fordet 

og så får du ikke vite før du kommer fram, og da får du en bot. Du mister ikke 

poengene der og da, du får en bot.» 

- Deltaker N: «Jeg er ferdig med roboten min!»  

- Deltaker P: «Hva er det den har på hodet?»  

- Deltaker N: «En sol! Solcellepanel!»  

 

Så prøvde jeg å oppsummere litt, ved å gå over hvilke tre figurer vi: moppen som sorterer 

søppelet hjemme, roboten som sorterer søppelet på søppelfyllinga ...» 

- Deltaker P: «Og når den merker en feil, så sender den en bot til kosten, og 

superhelten frakter søpla. Superhelten flyr med søpla, og så må den passer seg for 

fugler i lufta» 

- Deltaker N: «Det er barn som skal spille det» 

- Meg: «og så må vi passe på at vi har forklaringer underveis så man skjønner hva 

man skal gjøre» 

- Deltaker P: «ja, kanskje man kan ha en liten hjelper. En liten rotte ...» 

- Deltaker M: «en liten rotte som følger etter alle sammen» 

- Deltaker B: «og så kan du trykke på den hvis du trenger hjelp» 

- Deltaker P: «se på min fabelaktige rotte» 

 

Videre ønsket jeg at vi skulle komme på navn til figurene:  

- Deltaker P: «kosten kan hete Moppus, selv om det er en kost» ... «Superhelten kan 

hete Suppehuet» 

- Deltaker M: «nei, miljø ... mmmmMilli?» 

- Deltaker B: «nei Magnus» 



 88 

- Deltaker P: «Kan vi ikke ha en jente, for det er veldig ofte gutter, i sånne ...» 

- Deltaker M: «Du kan velge om du vil være jente eller gutt» 

- Deltaker P: «Gutten heter Magnus, og jenta heter Line» 

- Meg: «hva skal roboten hete da?» 

- Deltaker N: «Money» 

- Deltaker P: «men ikke Money, men Måni» 

- Meg: «som han i istid?» 

- Deltaker P: «ånei, det blir copyright» 

- Deltaker P: «å jeg vet hva den kan hete, N****, siden det var hans idé» 

- Deltaker P: «Katten kan hete Mjaus, det er jo kult det, Doktor Mjaus» 

- Deltaker M: «Nei ... Mia» 

- Deltaker P: «Mia og ...» 

- Meg: «Mia hørtes ikke så skummelt ut?» 

- Deltaker P: «Doktor Gullmunn, for han har gull i tenna» 

Jeg forslo at katten kanskje kunne ha klor på øyet, og barna var enige. Og så foreslo jeg at katten 

og hunden ikke hadde lyst til å ha noe grønne planter og blomster, og barna sa at de bare brydde 

seg om et sted å tisse. Videre sa jeg at det passet egentlig bra, for hunder og katter er redd for 

støvsugere og koster.  

- Deltaker P: «hundene hater Moppus, og kattene hater rotta» 

- Deltaker N: «Se en høyttaler» - han hadde fortsatt å tegne på roboten sin 

Og så ble vi enige om at det passet bra at rotta var hjelper, siden man finner rotter i søpla, for 

da kunne han være ekspert på rotter 

- Deltaker M: «Og så får du sånne stjerner etter sorteringa og som man kan bruke 

for å få mere hjelp, at man trykker på sånne greier som sier hvor søpla skal» 

- Deltaker P: «Og så kan katta ha tre bein»  

- Meg: «Og så kan den ha mistet et beinet på grunn av søppelkontainer eller noe» 

- Deltaker B: «Menneske gjorde det, så derfor vil den ødelegge menneskeverden» 

- Deltaker N: «Lotta!» 

- Deltaker P: «Nei, Rotta-Lotta er død!»  

 

Så begynte de plutselig å le, fordi N hadde tegnet noe som var veldig morsomt. Da måtte jeg si 

ifra at vi måtte konsentrere oss igjen 

- Deltaker P: «Jeg fikk en kjempegod vri, at på slutten blir rotta hypnotisert og så 

bytter den side» 
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- Meg: «men da slutter spillet aldri?» 

- Deltaker M: «Jo for da må du vise at du har lært noe» 

- Deltaker P: «du må sortere alt, og så det vanskeligste, og så må du bygge tilbake 

minnet hans» 

 

Så forsøkte jeg å inkludere de individuelle idéene vi hadde kommet på, ved å foreslå at roboten 

kunne bruke deltaker B sin måte å sortere søppel.  

- Deltaker P: «og kosten kan måke søppel inn i riktig søppelkasse – swosh!» «Du 

bruker piltastene, og så trykker du på enter i det man skal koste» 

 

Sammen kom vi frem til at de ulike nivåene i spillet baseres på søppelkategorier, at man starter 

med matavfall og restavfall, og så papir og plast, og så videre. Her ble barna oppringt av faren, 

ettersom vi hadde sittet i to timer og de var blitt henta.  

 

De hadde litt vanskeligheter med å forstå at spillet ikke skulle bli laget og utviklet til å bli et 

fullverdig spill, så jeg måtte forklare at da trengte vi mye lengre tid og så måtte vi ha 

spilldesignere og spillprogrammerere, og så videre. De ga uttrykk for at de forsto dette, men de 

hadde nok håpet på at det faktisk skulle utvikles og ikke bare bli en idé.  

 

Helt til slutt, rett før barna ble hentet, ønsket jeg at de skulle evaluere hvordan det hadde være 

med å en slik designprosess. Det første de sa var at de syntes det var veldig gøy å ha vært med 

på prosessen og være designere.  

 

«Det gøye med å være designer er at du får lage din egen idé og du må ikke høre på noen 

andre» - sitat fra deltaker 

 

«Si sine egen idé og bare si det man vil» - sitat fra deltaker 

 

«Lage hva man vil og si hva man vil» - sitat fra deltaker 

 

Det som barna syns hadde vært vanskelig i løpet av prosessen var å tegne og hvordan det 

visuelle skulle se ut. Spesielt den siste aktiviteten hvor vi forsøkte å sette sammen idéene og 

komme på ulike kjennetegn og så videre. Det siste de sa som var litt vanskelig var å komme på 

idéer og navn.   
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Søppel var ikke så veldig vanskelig, men de syntes det var vanskeligere i den første 

workshopen. På spørsmål om de hadde lært noe om søppel svarte alle «ja». Når jeg lurte på om 

jeg kunne komme hjem til dem å se hvor flinke de var til å sortere søppel senere så fikk jeg til 

svar at det var «no chance». 

7.6 Resultat av workshop 2 

7.6.1 Første aktivitet - søppelforslag 

Resultatene fra den første aktiviteten er hvordan deltakerne ser på de ulike typer søppel og hva 

de tenker på når de hører en søppelkategori. Disse resultatene er nyttig når det kommer til å 

presentere søppel i selve spillet, ettersom forslagene kommer fra barna selv. I denne aktiviteten 

forsøkte jeg å legge opp til at barna skulle komme på forslag selv, men jeg måtte allikevel gi 

dem noen hint som kan ha spilt inn på forslagene de kom med (for fullstendig liste, se vedlegg). 

7.6.2 Andre aktivitet – individuell idé 

Den andre aktiviteten gikk ut på at alle deltakerne skulle komme med forslag til hvordan et 

søppelspill kunne foregå, på samme måte som Guha et al (2004). Her ønsket jeg at alle skulle 

snakke minst mulig sammen, slik at man ikke «stjal» idéene til hverandre, og dermed fikk alle 

lov til å ytre sine meninger og tanker om spillet. På den måten ville alle sine idéer bli hørt og 

forhåpentligvis følte ingen seg oversett (for forslag, se vedlegg).  

7.6.3 Tredje aktivitet – teste og vurdere spill 

Her ønsket jeg at vi skulle se på spill som allerede eksisterer i dag, slik at vi kunne ta med oss 

videre de tingene som fungerer og gjøre om på det som ikke fungerer så bra. En fellesnevner 

for de fleste spillene var at det manglet en ordentlig introduksjon både til spillet og til søppel 

som tema. De spillene som var ment for å spille på en datamaskin var de som var mest populære, 

mens iPad spillene ikke var like bra.  

7.6.4 Fjerde aktivitet – samlet idé 

I den siste aktiviteten ønsket jeg at vi forsøkte å samle alt vi hadde gjort både i workshop 1 og 

workshop 2, og komme frem til en prototype basert på dette. Her fulgte vi igjen Guha et al 
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(2004) sitt forslag om mikse idéene våres sammen. Skisser og beskrivelse av denne aktiviteten 

vil vises i kapittel 9 – Prototypen.  
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8. Analyse og diskusjon 

For å kunne vurdere forskningsspørsmålet, «Hva skal til for at barn kan være med å designe?» 

har jeg sett på mine funn og sett de opp mot teorien som allerede er presentert i denne oppgaven.  

8.1 Deltakende design 

Deltakende design er, som presentert, en tilnærming hvor brukerne blir tatt med inn i selve 

prosessen som likeverdige partnere. Sammen arbeider brukerne og designere for å utvikle en 

løsning som passer brukerens behov (Scaife & Rogers, 1998). Når man skal designe løsninger 

for barn er det nettopp barna som blir gjort til partnere. Selv om voksne kanskje tror de vet hva 

barna ønsker siden man selv har vært barn (Druin, The Role of Children, 1999), så er det 

vanskelig for voksne å forstå hvordan barn tenker og hvilke preferanser de har (Hanna, Risden, 

& Alexander, 1997). Samtidig så utvikler verden seg, spesielt innenfor teknologi, og det som 

kanskje var kult når voksne var barn, er ikke like kult i dag. Dette kom frem i begge 

workshopene som ble gjennomført: 

 

I workshop 1 var det spesielt tilbakemeldingene på hvilke typer spill barna spiller i dag som 

viser at de spillene som var populære da jeg var liten ikke blir spilt i dag. Mye av spillene som 

ble spilt på 90-tallet var spill som ble spilt på datamaskin med CD-rom eller spillkonsoll, mens 

barnas forslag i dag gjaldt flere kategorier som spillkonsoll, internettspill og mobilspill. Felles 

for de fleste spill er at de har måtte utvikle seg til å passe til dagens barn, for eksempel ved å gå 

fra 2D til 3D, og at man enklere kan spille sammen med andre over internett. 

 

I den andre workshopen bidro barna med sine ønsker og utfordringer gjennom egne individuelle 

prototyper og prototyper som ble laget sammen med andre. Når barna kom med sine egne 

forslag på hvordan et spill kunne se ut, kom de med flere forslag og kombinasjoner som jeg 

som designer trolig hadde tenkt at var kjedelig for barn i dag. For eksempel foreslo barna at 

man kunne få relevante spørsmål som en del av spillet for å teste hvor mye man hadde lært av 

spillingen. Jeg ble positivt overrasket over hvilke detaljnivå barna tenker. For eksempel når det 

kom opp reklame i det ene spillet ble den ene deltakeren irritert. Da jeg spurte om vi burde ta 

vekk all reklamen, svarte en annen deltaker at det kunne være reklame, men at den må være 

miljørelatert.  
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Et annet eksempel var ønsket om at man skulle bruke piltastene når man styrte spillet. Dette 

viser barns forståelse av hvordan de foretrekker å bruke løsningen. Dette var også et detaljnivå 

jeg ikke hadde tenkt over å ta med, men som barna satte fokus på helt selv. Det fleste av 

forslagene barna kom med viste at de er reflektere og at de virkelig har tenkt over hvordan de 

ønsker at løsningen skal være.  

 

Det å klare å stole på hverandre, både barn og voksne, er noe av det Read et al (2002) nevner 

som kan ha påvirkning på resultatet. Barn har lett til å tvile på seg selv når de samarbeider med 

voksne, og dette kom som nevnt frem i workshop 2. Man ønsker at barna skal stole på sine egne 

kunnskaper når det kommer til temaet, og at de skal forstå at det ikke er en ferdighetstest. Det 

at jeg kjente barna fra før kan også ha gjort til at barna stolte mer på meg, og at de derfor åpnet 

seg opp slik de gjorde.  

 

Når man designer med barn som fremtidige brukere, så går de fra å være kun informanter til å 

være aktive deltakere (Robertson & Simonsen, 2013). Barna lærte meg at det ikke er så 

vanskelig for selve barna i den aldersgruppen jeg valgte å inkludere dem, spesielt ikke de eldste. 

De tok oppgaven veldig seriøst, og det var stort sett få forstyrrelser. I etterpåklokskapens syn 

hadde jeg ønsket at vi hadde mer tid til å utvikle idéer sammen. Jeg syns det var nødvendig å ta 

med de individuelle idéene slik at alle fikk lov til å bidra, og slik at det var enklere å inkludere 

elementer fra idéene deres når vi diskuterte sammen. På den måte fikk vi flere idéer å bygge 

videre på og alle hadde idéer som kunne implementeres i den siste prototypen. Dette ga også 

alle deltakerne en følelse av eierskap til prototypen.  

8.1.1 Brukere som partnere 

Den deltakende designprosess kan by på utfordringene når det kommer til å stole på forslagene 

barna kommer med (Scaife & Rogers, 1998). Blant annet stiller de spørsmålet: Vil en designer 

føle seg like komfortabel med de forslagene barna kommer med? Eller er det enklere å la barna 

ha tiltre roller hvor man får dem til å si hva de liker og ikke liker om for eksempel prototyper 

laget av designere?  

 

I den første workshopen var dette relativt enkelt, ettersom barna fungerte som informanter. Så 

fort vi fikk barna til å forstå at det ikke var en ferdighetstest og at vi faktisk lurte på hva de 

kunne om søppel for å kunne videre bruke dette i utviklingen av et søppelsorteringsspill, så 
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respekterte alle parter hverandres bidrag. Det virket derimot som barna var mer komfortabel og 

trygge med å snakke om spill, ettersom det kom tydeligere frem at de satt på kunnskap som vi 

voksne ikke kunne. Utfordringen var derfor å påpeke at ingen av forslagene de kom med var 

dumme eller irrelevant (Isaksen, 1998), slik at de åpnet seg opp mer og sa hva som falt ned i 

hodene på dem.  

 

I workshop 2 var det derimot utfordringer større. Ikke bare det å kunne stole på at forslagene 

til som jeg kom med, men også at de selv stolte på sine og hverandres idéer. Når barna 

presenterte sine individuelle idéer, så kom de med noen forslag til hverandres idéer, men de var 

mer interesserte i å diskutere den idéen jeg hadde kommet med. Om dette var fordi de så på 

meg som en voksen eller det at jeg var en designer er usikkert, men det virket som barna stolte 

mer på at mine forslag var «riktige». Basert på dette kan man heller stille spørsmålet på en 

annen måte, i tillegg til de originale:  

 

«Vil barna klare å stole på sine egne og hverandres forslag, når man sammen med 

voksne designere skal utvikle prototyper og løsninger?» 

 

8.1.2 Having a say 

Ettersom deltakende design opprinnelig ble utviklet for å gi arbeiderne «på gulvet» innflytelse 

på teknologien de skulle ta i bruk, baserer prosessen seg på at det finnes et «problem» man 

ønsker å løse. Ved å invitere arbeiderne inn i den deltakende designprosessen ønsket man å få 

deres perspektiver og erfaringer på hvordan man kan løse disse problemene. Designerne var 

eksperter på teknologien, mens arbeiderne var eksperter på konteksten. Slik ønsket man derfor 

å inkludere brukerne i selve prosess, så de også kan påvirke løsningen (Velden, Sommervold, 

Culén, & Nakstad, 2016) (Bratteteig, Bødker, Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013).  

 

I denne oppgaven kan det for barna være vanskelig å forstå akkurat hva problemet er og hvordan 

man skal kunne klare å løse dette ved hjelp av et spill. Ettersom problemet kan være vanskelig 

å forklare for barn har det også vært vanskelig å finne aktiviteter som ikke baserer seg på at de 

har et problem de ønsker å endre. Søppelsortering og hvorfor det er viktig å sortere søppel kan 

for barna fort virke veldig kompleks, og derfor kan det være vanskelig å forstå helheten og 

dermed bli vanskelig å se for seg hvordan man kan komme frem til en løsning. Utfordringen 
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med denne oppgaven har derfor vært å finne aktiviteter som skal støtte hvordan barn ser på 

søppel og søppelsortering, og aktiviteter som gjør det mulig for dem å bidra i prosessen.  

 

En av utfordringene har vært å presentere deltakerne med kunnskap, ideer og informasjon som 

skal inspirere, men ikke bruke igjen i sine eksempler. Bødker (2009) har blant annet sett på et 

lignende problem, hvor resultatet og ideene til deltakerne bærer tydelig preg av informasjon 

som ble presentert tidligere i prosessen. I første workshop gjaldt dette spesielt når vi kom med 

forslag på søppel. Her tok barna mange av forslagene vi hadde sagt og skrev de direkte ned, i 

stedet for å tenke selv og komme med egne forslag. Dette kan komme av at barn kan ha en 

tendens til å gi svar de tror de voksne vil høre, uten at de faktisk reflekterer over det de svarer 

og blir ofte usikker når man faktisk vil vite hva akkurat de tror og tenker (Hatch, 1990). 

 

I den andre workshopen viste det samme seg når barna skulle tegne et forslag innenfor hver 

søppelkategori. Spesielt var restavfall vanskelig å forstå og to av barna var veldig usikre på hva 

det egentlig var. Når jeg sa at det for eksempel kunne være den blyantspisseren som lå på bordet 

som ikke passet inn i noen av de andre kategoriene, så tegnet de den. Jeg forsøkte å fortelle dem 

at de ikke trengte å tegne noe hvis de var usikre på hva det var.  

  



 96 

 
Bilde 18: Tegninger fra workshop 2 – blyantspisser som eksempel på restavfall 

 

Fordi de brukte forslagene jeg gav dem er det vanskelig å vite om de faktisk forstår hva 

kategorien egentlig er eller om de valgte å tegne forslaget jeg kom med fordi de for eksempel 

liker å tegne.  

8.1.3 Gjensidig læring 

Deltakende design handler om at man skal møtes på tvers av kunnskap og ferdigheter, og dele 

disse erfaringene med hverandre, så man sammen skal kunne utvikle en løsning som er 

tilrettelagt for brukere på best mulig måte samtidig som det skal være gjennomførbart sett fra 

designer og teknologiens side (Velden, Sommervold, Culén, & Nakstad, 2016) (Bratteteig, 

Bødker, Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013). Det er derfor det er viktig med gjensidig 

læring, ved at man lærer av hverandre for å lage en felles forståelse av situasjoner. Jeg har ikke 

funnet noe forskning som sier noe om hvor mye læring det skal være fra de forskjellige sidene, 

om designere skal lære mer av brukere eller omvendt, eller om dette er noe tema i det hele tatt. 

Og det kan kanskje virke som at voksne vil lære barna mer enn det barna lærer de voksne, 

spesielt i dette casen hvor temaet ikke var godt kjent av barna på forhånd, uten at jeg kan 

konkludere med det ene eller det andre.  
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Det var viktig å presisere for barna i workshop 1 at dette ikke var en ferdighetstest. Når jeg 

ønsket å vite hva barna kunne om søppelsortering var det ikke for å teste hvor mye de kunne, 

men å lære av dem hva de sitter på av kunnskap om det gitte temaet. Som en designer må man 

designe ut ifra brukernes kunnskapsnivå og forventninger, og dette er kanskje spesielt viktig 

når man skal utvikle et læringsspill. Hvis barna som skal bruke spillet er uvitende om hvordan 

man resirkulerer, må man spillet tilrettelegge for nettopp dette. Derfor må man lære av 

hverandre slik at man skaper mest mulig forståelse i løsningen.  

 

I tillegg til å lære om søppel og søppelsortering, så lærte barna om hvordan det var å være 

designer og jeg lærte hvordan det var å ta med barn inn i en slik prosess. Barna gav uttrykk på 

slutten av den siste workshopen at de syntes dette var morsomt, og spesielt det at de fikk 

muligheten til å påvirke og bestemme utfallet. Det å kunne gi barna muligheten til å snakke fritt 

gjorde til at jeg oppfattet barna som mer frittalende og at de ble mindre redd for å si noe feil. 

Jeg forsøkte også å ikke rette på dem med mindre det var noe som ble feil basert på 

søppelkategorier og andre parametere som ikke kunne gjøres annerledes.  

8.1.4 Co-realisering 

Co-realiseringen handler om at brukerne skal forstå hvorfor man utvikler løsningen og 

designeren skal forstå hvilken situasjon som man skal prøve å støtte (Velden, Sommervold, 

Culén, & Nakstad, 2016). Ved å utvikle prototyper vil man skape et artefakt som er enklere å 

forholde seg til, enn bare det å tenke seg hvordan løsningen skal bli uten noe mer eller mindre 

håndfast (Bratteteig, Bødker, Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013). Denne delen av 

deltakende design var en av de mer utfordrende oppgaven når man jobber sammen med barn, 

og da spesielt siden barna selv ikke ordentlig forsto hva vi skulle lage. Oppgaven er delt opp i 

tre hovedkomponenter (søppelsortering, spill og læring), og det kan ha vært vanskelig for barna 

å se hvorfor vi skal utvikle et akkurat dette læringsspillet. Jeg kan i etterkant også se at jeg 

gjorde lite for å understreke og forklare hvorfor dette virkelig er relevant for barna, annet enn 

at jeg forklarte de hvorfor vi resirkulerer. På grunn av alderen vil jeg allikevel si at de viste 

forståelse for hvorfor jeg ønsket at vi skulle lage spille og hvorfor jeg syns det var viktig, men 

jeg burde ha brukt mer tid på å forklare hvorfor jeg mener det er viktig å inkludere barn i 

søppelsortering.  
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8.2 Påvirkninger 

Det er både ytre og indre faktorer som kan påvirke hvordan barnas deltakelse er. For å se på 

hva man legger i deltakelse kan man se på Roger Hart (1992) sin stige som skal representere i 

hvor stor grad barna faktisk bidrar. I følge Hart må barna befinne seg på stigetrinn fire og 

oppover for å kunne anse deltakelsen som deltakende i den forstand at man faktisk har inkludert 

barna. Basert på det som tidligere er presentert i denne oppgaven, har barna deltatt som «Tildelt, 

men informert», «Konsultert og informert» og «Initiert av voksne, avgjørelser sammen med 

barn» gjennom prosessen. Siden det er jeg som har invitert barna inn i designprosessen, jeg har 

satt parameterne på forhånd og barna ikke har fått være med i like stor grad i planleggingen, 

kan man ikke si at deltakelsen har vært på de to øverste nivåene, «Initiert og ledet av barn» og 

«Initiert av barn, avgjørelser sammen med voksne». Hadde deltakelsen ikke vært frivillig eller 

barnas meninger ikke hadde vært tatt i betraktning, ville den ha foregått på det tre nederste 

trinnene og da ikke blitt ansett som deltakelse i følge Hart.  

 

I den første workshopen ble barna informert om hva oppgaven var, hvorfor jeg hadde initiert 

oppgaven og hvorfor jeg ønsket at de skulle bidra, noe som tilsier stigetrinn fire som er «Tildelt, 

men informert» - deltakelsen er frivillig og barnas rolle er viktig for prosessen. Jeg trengte 

innspill og tilbakemeldinger fra barna når det kom til både søppel og hvilke spill de spiller i 

dag. Begge workshopene har deler av «Konsultert og informert»-trinnet, ettersom barna er 

hentet inn som eksperter på det å være barn. Ingen av workshopene hadde fått det resultatet de 

fikk om barna ikke hadde deltatt. Den andre workshopen har også deler av trinnet som går på 

at deltakelsen er initiert av meg som voksen, men avgjørelsene blir tatt med barna. Dette gjelder 

spesielt når det kommer til prototyping og at man forsøker å jevne ut maktfordelingen når det 

kommer til avgjørelser. Alle skal ha muligheten til å si sin mening og barna skulle bli gitt lik 

mulighet som voksne til å delta og være delaktig i utviklingen.  

8.2.1 Samarbeid 

Samarbeid er en viktig del av designprosessen, både mellom barn og designer, men også 

mellom barn og barn (Guha, et al., Mixing Ideas: A New Technique for Working with Young 

Children as Design Partners, 2004). For å kunne gi tilbakemeldinger på hverandres arbeid, lytte 

til hverandres idéer og sammen utvikle løsninger må man kunne jobbe sammen. Denne 

oppgaven er litt spesiell siden barna kjenner hverandre godt fra før og de kjente meg som 

designer. Dette kan ha gitt et annet resultat enn hvis de var fremmed for hverandre eller kun 
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kjente hverandre fra skolen. Det er derimot vanskelig å si noe om det er positivt eller negativt, 

ettersom det kan vinkles på flere måter. Ved at de kjenner hverandre og meg, kan de ha en 

lavere barriere for å uttrykke sine følelser og gi forslag på andres arbeid uten å føle seg 

ukomfortabel. Jeg syns det var vanskelig å samarbeide på tvers av hverandres idéer, spesielt 

ettersom barna var flinkere til å gi tilbakemeldinger på mine idéer og ikke så flink på 

hverandres. Når vi gikk sammen om å lage én prototype var det derimot mye enklere å arbeide 

sammen, og barna var flinkere med å komme med forslag. Når jeg i tillegg forsøkte å inkludere 

barna mer ved å spørre de direkte spørsmål, ble barna mer inkludert og det virket som de syns 

det var enklere å samarbeide hvis jeg prøvde å legge til rette for det. Jeg syns uansett 

samarbeidet med barna gikk veldig bra, og jeg følte meg mer som partner enn voksen under 

workshop 2. Jeg tror også mye av dette kommer av at barna var såpass gamle, og at det derfor 

slo positivt ut at de var i en litt eldre aldersgruppe.   

8.2.2 Miljø 

Miljø er et viktig punkt, etter som dette er med å påvirke prosessen fra starten av workshopene, 

og er en av faktorene som kan tilrettelegges basert på for eksempel tid og sted (Read, et al., 

2002). Jeg valgte å ha workshopene hjemme hos meg for å forsøke å gjøre situasjonen mer 

avslappet og mindre formell. Vi brukte materialer som barna var kjent med, som ark og 

blyanter, saks og teip. Det kan være vanskelig å si hvor mye dette påvirket barna, etter som det 

å komme hjem til meg i stedet for å dra til en skole kan ha påvirket både positivt og negativt. 

Hadde workshopene funnet sted på en skole, og da skolen de går på, kunne det hende barna 

hadde følte det mer naturlig å diskutere, tegne og skrive ettersom de er vant til å gjøre lignende 

aktiviteter der. Hjemme hos meg kan det også ha vært elementer som kunne bidratt til å forstyrre 

barna. Jeg følte allikevel at det å sitte sammen rundt et bord, hvor jeg bevisst ikke satt meg på 

enden som en slags sjef, gjorde barna mer bekvemme med situasjonen og gjorde at 

maktbalansen ble jevnere. Ved å gjennomføre workshopene hjemme i mitt private hjem kan 

også ha bidratt til at barna ikke følte noe prestasjonspress som de kan føle på skolen. 

8.2.3 Kunnskap 

Kunnskapen i denne oppgaven er basert på hvordan det oppleves å være barn når man skal lære 

om søppelsortering via et læringsspill og hva barna faktisk kan om søppelsortering fra før 

(Read, et al., 2002). Det er derfor viktig å få frem hvilke kunnskaper barna har om det aktuelle 

temaet, analysere hva de sitter på av kunnskap og hva de mangler, slik at man kan legge frem 
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informasjonen på riktig måte. For eksempel var restavfall og bølgepapp to søppelkategorier de 

hadde vanskeligheter med å forstå, og man må derfor påse at man legger frem informasjonen 

om disse på en tydelig måte slik at det blir enklere å forstå.  

 

I den første workshopen var kunnskapen om søppel og søppelsortering viktig, ettersom det var 

vanskelig å finne forskning som sa noe om hva man kan forvente av barn når det kommer til 

dette temaet. Jeg hadde veldig lite å gå etter, og i ettertid ser jeg at jeg burde hatt workshopen 

mye før slik at jeg kunne lære barna mer om søppelsortering før vi begynte å designe. Barna 

kunne en del om søppelsortering, uten at det var enkelt å forstå hvor de hadde lært om det. Jeg 

forsøkte å søke på utdanningsforbundets nettsider om lærerplaner når det kom til 

søppelsortering uten hell. Derfor ble den første workshopen brukt til å innhente nyttig 

informasjon som ble med på å forme både den første og den andre workshopen.  

 

Kunnskap i den andre workshopen ble hvordan barna kunne bruke det vi hadde gått igjennom 

i første workshopen til å designe prototyper i workshop 2. Blant annet oppdaget jeg raskt at 

mye av det vi gikk igjennom forrige gang hadde satt seg hos barna og at det derfor hadde vært 

god læring for alle parter.  

 

Både miljø og kunnskap er de to faktorene som har mest betydning i starten av prosjektet, mens 

ferdighetsnivå og personlig sikkerhet har mer betydning for prosessen i seg selv (Read, et al., 

2002).  

8.2.4 Ferdigheter 

Ferdigheter går mye på evnen til å samarbeide, og dette vil igjen påvirke gruppedynamikken 

(Read, et al., 2002). Her hadde jeg med barn som kjente hverandre svært godt, samtidig som de 

kjente meg. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor gode barna er til å samarbeide med 

hverandre hvis man ikke er bekjente fra før, ettersom faktorene her var annerledes kontra det å 

ta med helt fremmede barn inn i prosessen.   

8.2.5 Sikkerhet 

Som nevnt i forrige punkt kan det at barna var i familie og kjent med meg fra før ha hatt mye å 

si på samarbeidet og gruppedynamikken (Read, et al., 2002). Når det er sagt er det ikke sikkert 
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dette er hverken positivet eller negativt, ettersom barna gjerne tar med seg søskenbalansen inn 

i prosjektet.  

 

Det å begynne prosjektet med å spise pølser og å snakke om hva som helst vil jeg si påvirket 

hvordan barna opplevde de voksne og omvendt. Ved å begynne med noe som ikke er relatert 

til selve temaet i oppgaven, men å kunne snakke om hva som helst og spise pølser samtidig, 

skaper man en positiv og trygg atmosfære. Når vi etter hvert begynte med selve oppgavene, var 

det ikke like skummelt å sitte sammen med en voksen man ikke kjente, samtidig som man hadde 

med seg noen man kjente fra før.  

 

Når det kommer til usikkerhet var det spesielt det yngste barnet som virket usikker. Han var for 

eksempel svært usikker når jeg delte ut oppgavene om at vi skulle komme på idéer individuelt, 

og sa tidlig at han ikke var flink til å tegne. For å gjøre han mindre usikker forsøkte jeg å 

henvende meg til han på steder hvor han hadde bidratt og forsøke å styrke hans meninger slik 

at han skulle få en følelse av at han ble hørt og at hans meninger var viktig. Når det kom til at 

han mistet konsentrasjonen kan det ha vært en kombinasjon av at det workshopene varte litt 

lenge samt at temaet kan ha fremstått som komplekst.  

8.2.6 Barnas alder 

I følge Allison Druin et al (1998) er aldersgruppen 7 til 10 år de som passer best til å være 

designpartnere, ettersom de klarer å være verbale nok til å delta i en diskusjon ved dele hva de 

mener og tenker. De henger seg ikke opp i hvordan virkeligheten egentlig er, men klarer å tenke 

utenfor boksen. Det er derimot individuelt hva man kan forvente av barn i de ulike alderne (De 

Besche, et al., 2017), og i min oppgave følte jeg at det var de eldste som var mest engasjerte og 

bidro mest til oppgaven. De eldste viste større forståelse for oppgaven. Når jeg forklarte alle 

parameterne som er forbundet med søppelsortering, tok de det til seg og klarte å diskutere mulig 

løsninger basert på disse. Det var også de eldste jeg følte kunne samarbeide best, ettersom de 

også var de som holdt konsentrasjonen lettest.  

 

Den yngste deltakeren var den av barna som kanskje hadde mest problemer med 

konsentrasjonene og utålmodighet. Blant annet sa han når vi drev og viste frem det vi hadde 

tegnet i de ulike søppelkategoriene sa han tidlig ifra at han begynte å bli lei: «... jeg er ferdig». 

Noe som indikerte at etter han hadde vist frem alt han hadde laget var han klar til å gå videre i 
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prosessen. Han gav uttrykk for at han var «ferdig» med denne prosessen, at nå var han lei av 

det vi drev med og ville gå videre til neste fordi han begynte å kjede seg. Han var også den i 

gruppa som virket mest sky når det kom til det å tegne og fremlegge idéene de hadde kommet 

på i første runde. Han gav blant annet uttrykk over at han ikke syns tegningene sine var fine 

flere ganger i løpet av prosessen. Her forsøkte jeg som sagt å støtte han og fortelle han hva vi 

skulle gjøre videre i prosessen og hvorfor det var viktig at vi gjorde som vi gjorde.  

 

Det var interessant at den eldste deltakeren også viste utålmodighet, ved at han flere ganger 

ønsket at vi skulle gå videre til neste oppgave. Til forskjell fra den yngre deltakeren ga han 

derimot uttrykk for at han var veldig engasjert og ville komme videre i prosessen fordi han ville 

ta fatt på neste oppgave. Denne type utålmodighet forstyrret ikke prosessen direkte, ettersom 

fokuset på oppgavene ikke direkte forsvant.  

 

Dette bekrefter det Scaife og Rogers (1998) viser til i sitt kapittel: noen barn trenger ekstra 

motivasjon, noen kjeder seg veldig fort, og noen trenger konkrete utdanningsmål. Det som 

fungerer og er morsomt for et barn på sju år kan være uinteressant for en på 10. 

 

Ut i fra oppgavens størrelse og tema, hvor den besto av både det å lage et spill, læring og 

søppelsortering, så var alderen på barna godt egnet. Det å inkludere barn som er enda yngre 

kunne ha vært enda vanskeligere, og man måtte trolig å ha delt opp workshopene enda mer slik 

at barna kunne få reflektere bedre over hva som skjedde. Det er mye å ta innover seg når man 

både skal lære om spesielle og komplekse temaer som søppel, læring og spill, når man i tillegg 

skal forstå hva det vil si å være en del av en designprosess.  

8.3  Voksnes roller 

For meg som designer var den største utfordringen det å balansere voksenrollen. På grunn av 

forventningene barna har til voksne, og vice versa, er det vanskelig å etablere et godt forhold 

som likeverdige designpartnere. Spesielt syns jeg det var vanskelig å kombinere rollen som 

designpartner og voksenrollen som skal styre prosessen (Druin, The Role of Children, 1999). 

Tidligere forskning sier at man må passe på at voksenrollen ikke blir for autoritær, ettersom 

man ønsker å bli sett på som en partner og ikke som en lærer som barna skal adlyde og 

respektere (Read, et al., 2002) (Druin, Cooperative Inquiry, 1999) (Hatch, 1990) (Walsh, et al., 

2010). Jeg tolker forskningen dithen at ved å fremstå som en lærer vil ikke barna klare å jobbe 
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sammen med deg på samme måte som om du var et barn. Det jeg savner er derimot hvorfor det 

er så viktig å fremstå som en leder, og hvordan man skal fortsatt være en leder, men ikke lærer.  

 

Barn som aldri har deltatt i en designprosess vet sjelden hva det vil være å si å være en del av 

en slik prosess, og de trenger derfor veiledning. Ikke bare det å forklare barna hva man skal 

gjøre, men også hvorfor. En annen ting er at barn ofte har tillitt til sine lærere, og at dette derfor 

er en god rolle å ta med seg. Jeg vil heller si at det er viktig at barna forstår at det ikke er noe 

fasitsvar når det kommer til det å være kreativ. Spesielt når man jobber sammen og diskuterer, 

kan designere veilede barna på de områdene hvor de er usikre og støtte opp under forslag som 

er gode.  

 

I dette prosjektet kom dette best frem i den siste aktivitet, hvor vi sammen hadde utgangspunkt 

i alt vi hadde gjort tidligere og diskuterte rundt en mulig prototype. Ved at jeg forklarte hvordan 

jeg så for meg at løsningen skulle se ut, kunne barna komme med innvendinger og forslag til 

hva som var bra og hva som kunne bli gjort annerledes. Derfor vil jeg si at en designers rolle i 

en deltakende designprosess vil være å lede og veilede barna gjennom prosessen, og ikke tenke 

for mye på om det ligner en skolesetting eller ikke. Basert på min erfaring føler jeg ikke at det 

å fremstå som en autoritær rolle nødvendigvis er noe negativt, men heller at man skal være klar 

over hvordan man oppfattes. Det er vanskelig å få til en fullstendig likestilling av barn og 

voksne, og jeg tror hverken det er mulig eller nødvendig. I mine workshops følte jeg at barna 

trengte en mer autoritær rolle som fortale hvordan man skulle gjøre det, så må man heller 

fokusere på at man ikke setter begrensninger på barnas forslag. Fokuset burde være at man 

forsøker å gjøre selve atmosfæren bedre ved at man alle sitter rundt samme bord, man er ikke 

så strenge på hva som blir sagt eller gjort så lenge det ikke er ødeleggende for andre. Er det noe 

som høres vanskelig ut må man i stedet diskutere dette og komme med grunnen for og i mot og 

så komme til en enighet.  

8.3.1 Spillende trener 

Bratteteig og Stolterman (1997) brukte et jazzorkester som metafor for det å designe i en 

gruppe, ettersom man gikk sammen i en gruppe og brukte kreativitet til å skape melodier. I 

stedet for å kalle det et orkester hvor man trenger en dirigent, vil jeg heller kalle den voksnes 

rolle i en samarbeidende designprosess med barn for spillende trener (lånt fra fotballens 

verden). Som voksen må man ta den ledende rollen med å veilede barna innenfor de rammene 
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som er satt, om det er styrt av tema eller parametere ved oppgaven, men man ønsker allikevel 

å være på et mer likeverdig nivå som barna. Som spillende trene vil man befinne seg på banen 

sammen med de andre spillerne, men allikevel være den som bidrar til å drive spillet videre og 

ta avgjørelser i vanskelige diskusjoner. I tillegg kan jobber man sammen som et (fotball)lag 

mot et eller flere mål, og alle ønsker at utfallet blir så vellykket som mulig.  

 

Når det kom til å dokumentere barnas aktiviteter og utsagn, foreslo Allison Druin et al (1998) 

i sin artikkel at man skulle gå sammen to-og-to for å ta notater og dokumentere det som ble sagt 

og gjort. Jeg forsøkte noe lignende dette i workshop 1, men her følte jeg fort at maktfordelingen 

ble mer ujevn enn jeg hadde ønsket. Siden jeg ikke var en del av aktivitetene på samme måte 

som de andre designerne, følte jeg at jeg ble mindre inkludert og sto mer utenfor selve 

aktiviteten. Dette førte til at deltakerne så og behandlet meg annerledes, og jeg følte meg mer 

utilpass. Jeg følte ikke at jeg samarbeidet med noen av de andre, og derfor at jeg ikke var en 

del av gruppa.  

 

I den andre workshopen valgte jeg å selv ta rollen som det Allison Druin har kalt interactor og 

heller ta lydopptak for å fange opp barnas utsagn. Denne metoden fungerte mye bedre, og 

maktfordelingen ble mye mer likestilt. Barna ble heller ikke nevneverdig påvirket av 

lydopptaket (og da spesielt siden den ble gjort på en telefon – noe de allerede er godt vant med), 

og jeg hadde ønsket at jeg hadde gjort dette også i workshop 1. Det å ha to stykker som skal 

notere på siden blir også veldig vanskelig, ettersom det er vanskelig å få tak i nok designere 

uansett. Selv om Allison Druin et al (1998) anbefaler å være to til tre voksne på to til fire barn, 

syns jeg allikevel det fungerte godt å være én voksen. Fordelen med å ta med en voksen til, 

hadde trolig vært at jeg hadde fått en enda mindre autoritær rolle og vi kunne samarbeidet enda 

bedre som likeverdige partner, uten at det er noe som jeg kan si for sikkert. Det at jeg satte meg 

ved siden av deltakerne og ikke på enden, kan ha gjort til at barna oppfattet meg mindre 

autoritær og det ble ikke et like stort skille mellom oss. En annen ting som bidra var at jeg var 

med på alle aktivitetene som barna gjorde. Når vi skulle tegne forslag til søppel eller komme 

på individuelle idéer så satt jeg akkurat som de andre deltakerne og tegnet og skrev. Det skiller 

seg fra en skolesituasjon hvor læreren gjerne gir oppgaver og barna utfører disse. 
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8.3.2 Bidra med egne idéer 

En annen utfordring med å balansere voksenrollen i en slik prosess var å vite hvor mye jeg 

kunne bidra med egne idéer. Jeg ønsket å dele mine synspunkter og tanker, men det er veldig 

utfordrende ettersom jeg allerede hadde satt mange av parameterne for oppgaven. Jeg føler nok 

at min mening ble oppfattet som «fasit» av barna, ettersom det var jeg som initierer 

workshopene, det er tema som er vanskelig for barna og fordi jeg er designer. Spesielt var det 

vanskelig når vi skulle mikse idéene og barna tok utgangspunkt i min idé og bygget videre på 

den. Utfordringen med å la barna bestemme samtidig som man skal delta likeverdig er helt klart 

vanskelig, og spesielt når de ikke bruker hverandres idéer, men kun fokuserer på min. Er det da 

i bunn og grunn bare min idé med innflytelse av barna, eller har vi kommet opp med idéen 

sammen?  

 

Ettersom jeg gjennomførte den siste workshopen alene om voksen og designer, så syns jeg det 

var vanskelig å vite hvor mye av mine meninger som kunne være med. På den ene siden ønsker 

jeg at vi skal samarbeide om å lage en prototype, men jeg ønsket også at barnas meninger skulle 

komme så godt frem som mulig, slik at løsningen blir tilpasset dem. Guha et al (2005) viser i 

sin artikkel at det er viktig å inkludere de voksnes idéer og at disse er like verdifulle, men dette 

var som sagt noe jeg syns var veldig vanskelig. Jeg tror kanskje det hadde vært annerledes hvis 

jeg hadde hatt flere voksne inn prosessen.  

8.4 Barnas involvering 

En viktig del av det å gjennomføre en deltakende designprosess er, i tillegg til selve 

gjennomføringen, planlegging og tilrettelegging. Og da spesielt å avklare hvor mye barna skal 

være involvert i selve prosessen. Scaife og Rogers (1998) har presentert et generelt rammeverk 

som gjelder uansett hvilken del eller rolle barna deltar i, i en deltakende designprosess. 

Rammeverket baserer seg på fire spørsmål som jeg skal vurdere basert på mine funn: 

8.4.1 Hvor mye skal barna bestemme? 

Når man involverer barn inn i designprosess er det noen forhåndsregler man må ta, blant annet 

må man velge hvor mye barn skal være involvert. I retrospekt kan jeg se at dette punktet kan 

være veldig vanskelig å fastslå på forhånd, og at de krever en del innsikt i større grad enn jeg 

har gjort i denne oppgaven. Den første workshopen fungerte her som et hjelpemiddel i å få 
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innsikt i hva barna kunne om søppel, søppelsortering og spill, slik at jeg videre kunne planlegge 

og legge til rette for utvikling av prototyper i workshop 2. Man kan på mange måter si at 

workshop 1 ble brukt for å sette parameterne for resten av oppgaven, og at det var først etter 

denne gjennomføringen at jeg kunne bestemme hvor mye barna skulle være involvert, og hva 

de skulle være med å bestemme. Som Allison Druin viser til er det spesielt viktig å bestemme 

hvordan barn skal bidra når det kommer til pedagogiske programmer, ettersom de må ha en 

balanse mellom pedagogiske prinsipper og morsomme faktorer. Ettersom barna ikke er hverken 

lærere eller pedagoger, var deres fokus mer på de morsomme faktorene, samtidig som de skulle 

tenke over at det var snakk om læring.  

8.4.2 Hvordan fokusere på de viktige tingene? 

På grunn av barnas alder og deres forståelse av konseptet syns jeg de var utrolig flinke til å 

fokusere på det å komme med forslag og lage prototyper. Det var få ting som gjorde at barna 

sporet av, selv om dette ofte skjedde når ting ble vanskelig. For eksempel prøvde de å snakke 

seg bort på ting de ikke forsto helt og når de skulle forklare hva de hadde kommet på av idé når 

jeg hadde delt opp slik at alle skulle komme på individuelle idéer.  

 

Utfordringen i denne oppgaven var nok heller det at oppgaven var så pass stor, at det kan ha 

vært vanskelig for barna å henge med på alt. Det at man både skal ta hensyns til at det skal være 

et spill og læring, samtidig som det er et tema de var litt usikre på, er faktorer som gjør det 

vanskelig å fokusere på alt. Ettersom barn ikke er pedagoger ble fokuset her naturlig på det å 

lage spill og spillhistorie.   

8.4.3 Hvordan kommunisere med barna? 

Kommunikasjon er en viktig del i alt hva man gjør, for å skape felles forståelse mellom alle 

parter. Dette er nok spesielt viktig når jobber med barn, for uten god kommunikasjon kan man 

få flere misforståelser. Og det er spesielt viktig når man tar med barn inn i en deltakende 

designprosess, ettersom dette ofte er en ny og fremmed situasjon for barna. De færreste har vært 

med på en slik prosess før, og da er det viktig at man forklarer hva de skal være med på og 

hvorfor, samt at man har en kommunikasjon på et nivå som barna forstår og tilrettelegger slik 

at det ikke blir feiltolkninger. Deltakende design handler om å forstå brukerne og god 

kommunikasjon er viktig.  
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Hvordan man kommuniserer med barn må også tilrettelegges barnas alder. Man må fremlegge 

informasjon annerledes til et barn i barnehagealder kontra en tenåring. Det er også utfordrende 

å legge frem informasjon som er mer teknisk. Man må også passe på at man fremtrer så nøytral 

som mulig og oppmuntre barna til å kommunisere ved å gi positive tilbakemeldinger. I denne 

oppgaven kom ikke prosessen så langt at det ble mye teknisk prat, men på den andre siden ble 

det litt misforståelser om hvorfor jeg ønsket å gjennomføre disse workshopene. Blant annet 

hadde barna vanskelig med å forstå at vi trolig ikke kom til å utvikle et faktisk læringsspill på 

grunn av tid og ressurser, men at det var en masteroppgave og at det var en viktig del av 

prosessen. Dette kom tydelig frem i slutten av workshop 2, hvor barna spurt om når spillet 

skulle være ferdig. Det viser at kommunikasjon er viktig og at jeg ikke hadde forklart godt nok 

hva barna egentlig deltok i. En designprosess er innviklet og denne oppgaven er komplisert og 

til tider vanskelig å forstå. Denne misforståelsen hadde trolig ikke så mye å si på selve resultatet 

av workshopen, men det er et veldig godt eksempel på hvor viktig det er å kommunisere på et 

nivå som alle forstår.  

8.4.4 Hvordan designer man programvare som fokuserer på læring, for en stor 

brukergruppe med tanke på alder? 

Det siste spørsmålet i rammeverket går på hvordan man skal designe med fokus på læring. 

Ettersom jeg ikke har satt noe spesiell målgruppe for spillet enda, er det vanskelig å vite hvilken 

aldergruppe det skal være relevant for og derfor komme med et konkret svar på hvordan man 

skal løse dette spørsmålet. Basert på hva vi sammen kom frem til i løpet av de to workshopene 

vil jeg allikevel komme med noen forslag på hva som er nyttig å ha med uavhengig av alder: 

- Poeng er lurt å ha med ettersom det gir barn en indikasjon på hvordan de gjør det i 

løpet av spillingen. Poengene kan i tillegg brukes i sosiale sammenhenger ved at 

man sammenligner hvor godt man gjorde det i de ulike delene av et spill, sånn som 

barna testet i Waste Invaders i workshop 2. Poeng brukes da som drivkraft i spillet, 

men med tanke på læring kan de også brukes for å illustrer hvor mye man har lært.  

- Det er lurt å dele opp spillene i ulike nivåer. Dette var noe både jeg og barna var 

enige om var en fordel i spill. Når man setter opp nivå burde man passe på at det 

balanserer det å være for vanskelig og det at det er for enkelt, og dermed tar for lang 

tid.  
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8.5 Barnas roller 

Det å inkludere barn i en designprosess er både utfordrende og lærerik. Det ligger mer bak 

deltakelsen ved at man skal forsøke å generalisere forholdet mellom barn og designer (Scaife 

& Rogers, 1998). Scaife & Rogers (1998) mener at det er vanskelig for barn å forstå og 

diskutere noe de ikke kan, og at det derfor ikke er så enkelt å forstå hverandre. Dette er jeg enig 

i, og det er nok en utfordring som er vanskelig å forutsi før man kommer til den. Basert på dette 

var workshop 1 verdifull, ved at jeg fikk kartlagt hva de kunne og at jeg kunne underveis i 

workshopen lære de om søppelsortering slik at de kunne mer til neste gang. I mitt prosjekt 

ønsket jeg at barna skulle bidra hovedsakelig som informanter og som designpartnere.  

Informant-rollen 

Allison Druin (1999) sier i sin artikkel at informant-rollen kan gi barna en følelse av makt og 

utfordringer, men når det kom til søppel og søppelsorteringer ga de inntrykk av at de var veldig 

usikre og søkte bekreftelse. Selve kortsorteringen var en teknikk barna forsto raskt, og de hadde 

liten til ingen problemer med å forstå teknikken. Ettersom kortsorteringen var låst til kategorier, 

virket det som det var enklere for barna å resonere seg frem til hva slags type søppel som skulle 

i hvilken kategori. Utfordringen lå heller mer på at de måtte komme på søppel av seg selv, og 

at denne oppgaven både kunne virke veldig åpen og «satt i søkelyset», samtidig som de enkelt 

kunne føle at de ble satt på prøve. Det å forklare barna at de kunne tenke på hva som helst og 

at ingenting var feil, gjorde det enklere for barna å forstå konseptet og dermed klarte å bidra 

mer.    

 

Når de kom til spill derimot så viste barna at de var mer komfortable med temaet, og dette var 

et tema de behersket godt. Her virket det som om barna forstå at man var oppriktig interessert 

i deres meninger, og at det ikke var en test.  

 

Designpartner-rollen 

Utfordring i denne rollen er at barna sammen med de voksne skal ta avgjørelser basert på felles 

diskusjoner. Barna har lett for å gi de voksne ansvaret og tvile på at de faktisk bli hørt  (Druin, 

et al., 2001) (Druin, The Role of Children, 1999). I min oppgave virket det som om barna forsto 

at jeg ønsket at de skulle bidra, og de diskuterte sammen og fikk ta flere av avgjørelsene, spesielt 

i den fjerde aktiviteten i workshop 2. Det virket som om barna syns det var tryggere og mer 
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behagelig å gjøre idémyldring og lavnivå-prototype sammen i gruppe enn å gjøre det 

individuelt.  

 

Av det mer praktiske var det å tegne som var utfordrende for noen av deltakerne, hvor de ble 

mer opptatt av hvordan den så ut enn hva den betydde, selv om jeg sa at utseende ikke har noe 

betydning. Selve det å utvikle prototype i plenum var trolig det som barna syns var mest 

morsomt, og som igjen var den aktiviteten hvor vi arbeidet best sammen.  

8.6 Læringsspill (case) 

I etterkant av workshopene er det lett å bli etterpåklok, og det virker som at det at flere av 

parameterne allerede var bestemt på forhånd kan ha vært litt vanskelig. For eksempel var det 

vanskelig for barna å forstå søppelkategoriene, spesielt restavfall og bølgepapp. Spesielt 

restavfall kan være vanskelig for barna å forstå, siden den kan oppfattes som abstrakt. En av 

deltakerne syntes at vi kunne droppe restavfall-kategorien siden de ikke klarte å forstå det helt 

og jeg tydeligvis ikke klarte å forklare godt nok. Da måtte jeg forklare at dette er kategorier 

som vi ikke kunne bestemme selv, men vi måtte forholde oss til så godt det lar seg gjøre.  

 

Når det kom til kombinasjonen av spill og læring viste barna stort engasjement, og det var 

tydelig at de likte idéen med å lære gjennom et spill. De ble veldig ivrig når det kom til 

spilldelen, og hadde flere gode forslag på hvordan vi kunne løse det. Det var også interessant å 

se at de klarte å tenke på spillet som noe eget, og brukte få referanser til spill de allerede spilte. 

Jeg ser på dette som noe positivt, ettersom det viser at de klarer å tenke på dette spillet som noe 

eget og ikke som en utvidelse eller lignende spill de allerede spiller, ettersom dette kan være 

vanskelig å utvikle.  

 

Det å faktisk skulle kunne utvikle et stort læringsspill om søppelsortering, forsto jeg raskt var 

en alt for omfattende oppgave, og krever mye mer arbeid og flere involverte. Etter hvert som 

prosessen ble til, skjønte jeg at det skal mer til å utvikle et spill for læring, men at det var nyttig 

å starte denne prosessen. Hvis vi ser på barnas deltakelse i denne sammenheng, så vil jeg si den 

var veldig verdifull. Ikke bare for barns forståelse når det kommer til dette aktuelle case, men 

også det å forstå bedre hva de vil si å inkludere barn og hvordan det har påvirkning på resultatet. 

Det å samarbeide med barn og se hvordan de blir engasjert og motivert til å gjennomføre 

oppgaven var veldig givende. Det er flere faktorer som kan ha spilt inn, men jeg ble meget 
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positivt overrasket over hvor enkelt det tross alt å var å ta med barna inn i designprosessen. De 

hadde ikke vært borti noe sånt fra før av, og tok hele prosessen og begge workshopene veldig 

alvorlig. Jeg tror ikke jeg hadde fått i nærheten av så god innsikt i hvordan barn tenker og hva 

de faktisk kan bidra med, om de ikke hadde blitt inkludert i oppgaven.  

8.7 Refleksjon 

Sett i etterkant er det en del ting som gjorde oppgaven utfordrende, og som tidligere nevnt er 

mye av dette basert på kompleksiteten i oppgaven. Som voksen var det utfordrende å presentere 

informasjon og gjøre seg forstått, og forsøke å legge til rette for at barna skulle kunne bidra så 

mye som mulig. Det er lite jeg har å utsette på selve deltakelsen til barna, og jeg er veldig 

takknemlig for at de hadde lyst og muligheten til å være med. Jeg følte de bidro i stor grad, og 

hadde flere gode forslag og viste at de kunne tenke kreativt og realistisk samtidig. Jeg lærte 

blant annet at barna i denne aldersgruppen forstår mye mer enn jeg hadde sett for meg, og jeg 

følte de virkelig prøvde å gjøre så godt de kunne. I tillegg ble jeg veldig positivt overrasket over 

hvor mye de hadde lært av workshop 1 når vi kom til workshop 2. De viste at de hadde fulgt 

med og at de hadde reflektert over det som var blitt presentert tidligere.  

 

Når det kommer til tilbakemelding fra barna, så sa de at det generelt var veldig morsomt å være 

med, noe som reflekteres i engasjementet de viste underveis. Av utfordringer sa barna at den 

første workshop var vanskeligst og at den andre workshopen var mer morsom. Kanskje fordi vi 

i den andre workshopen jobbet sammen som et lag, og at man dermed ikke blir like utsatt som 

enkeltperson. Ved å oppfordre til å komme på individuelle idéer til prototype kan barna lett få 

en følelse av at de blir utsatt for et slag søkelys og at det man svarer skal være riktig. 

 

Det aller beste samspillet var når vi gjennomførte siste aktivitet i workshop 2. Når alle sammen 

bidro sammen og vi samarbeidet om å lage en felles prototype, var da maktfordelingen var mest 

utjevnet, barna var veldig engasjerte og alle spilte på hverandres idéer. På en side hadde jeg 

ønsket at vi hadde fått til denne typen samarbeid tidligere, men samtidig som må man ha noen 

innledende runder for at man skal kunne komme til det punktet.  

 

Som nevnt viste barna stor begeistring for en slik prosess, og ga uttrykk for at de syntes det 

var veldig gøy å få være med. De likte spesielt at de kunne være med å påvirke designet i så 

stor grad som de kunne, og at kunne få komme med forslag som bare var deres. I starten 
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virket det som de var litt redde for å svare feil, men når jeg både sa at jeg likte idéene deres og 

at forslagene de kom med var gode, så ble de mer utadvendte. Jeg vil derfor også si at det var 

en fordel at jeg kjente dem fra før, da jeg syntes de åpnet seg opp og virkelig turte å si hva de 

mente. Var de uenige i et forslag så sa de ifra hva og hvorfor.  

 

Jeg vil tilslutt nevne at de virket som barna satt pris på å bli spurt om å delta som designpartnere, 

og de virket rett og slett litt stolte over at de fikk være med. De viste stor innsatsvilje og viste 

stor entusiasme gjennom hele prosessen. Spesielt morsomt er det at de hadde lyst til at vi faktisk 

skulle lage spillet, noe som viser at de syns dette var interessant å lære om og lage, samtidig 

som jeg fikk inntrykk av at de fikk eierskap til prototypene og gjerne ville sett disse bli realisert. 

Dette gjør meg sikker på at jeg vil gjennomføre flere prosjekter med barn, ettersom de viser så 

stor iver og glede over å bli spurt, få delta og for å hjelpe til. Som den ene deltakeren sa: 

 

«Det gøye med å være designer er at du får lage din egen idé og du må ikke høre på noen 

andre» - sitat fra deltaker 
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9. Prototype 

Prototypen ble laget som en lavnivå-prototype for å illustrere og teste ut en idé (Nordbø, 2017). 

Den fokuserer hovedsakelig på enkel funksjonalitet og går ikke i dybden. Elementene som er 

presentert bygger på resultater fra både workshop 1 og 2.  

 

Hanna, Risden, Czerwinski og Alexander har satt opp en liste over ulike retningslinjer som kan 

være viktig å tenke på når man skal utvikle design for barn, og er blitt brukt som guide i denne 

prototypen (Hanna, Risden, Czerwinski og Alexander, 1998, s. 17): 

Aktiviteter 

Aktivitetene man designer må være naturlig interessante og utfordrende, slik at barn ønsker å 

gjennomføre dem for deres egen skyld. Man må designe aktivitetene slik at man kan øke 

kompleksiteten og veiledede barna etter hvert som man beveger seg fra et nivå til neste. Man 

må bruke støttende belønningsstruktur som tar hensyn til barnas utviklingsnivå og 

brukskontekst.  

Instruksjoner 

Man må presentere instruksjonene i et alderstilpasset format, slik at de er enkle å forstå og 

huske. Karakterene som brukes skal være støttende gjennom spillet og ikke distrahere 

spillingen. Man skal gjøre det mulig for barna å ha tilgang til instruksjoner og informasjon.  

Skjermoppsett 

Man skal designe ikoner slik at de er visuelt meningsfulle for barna. Man skal bruke 

musepekerdesign for å hjelpe med å kommunisere funksjonalitet, for eksempel at musepekeren 

endrer seg til en hånd over knapper. Man kan bruke elementer med lyd, animasjon eller 

fokusering for å indikere hvor man finner funksjonalitet.  

 

Prototypen er som nevnt basert på resultatet av siste aktivitet i workshop 2 (som igjen bygger 

på de tidligere aktivitetene i både workshop 1 og 2). Her har vi både diskutert ulike temaer som 

jeg har kommet opp med som både designer og voksen, og vi har diskutert forslag som barna 

selv har kommet med. Selve historien i spillet er hentet fra mitt forslag i aktivitet to i den siste 

workshopen, mens barna i stor grad har vært med på å forme den slik at den fremstilles slik den 

presenteres her. Det er blant annet barna som har bestemt figurene som miljøagentene, roboten 

og moppen, og hvordan de skal bidra i spillet. Jeg ønsket blant annet at vi skulle forsøke å legge 
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aktivitetene i spillet så nærme virkelighet som vi klarte, slik at det skulle være enklere å ta 

lærdom av spillet og bruke det i den virkelige verden.  

1.1 Bruker 

Barna ønsket at man skulle kunne velge brukernavn selv når man starter spillet. Brukernavnet 

var for å skille på hvilket spill som var deres dersom man spiller flere på samme maskin. De 

ville også at man skulle kunne velge hvilke figurer de skulle være i et brett i spillet. Blant annet 

foreslo de at en av figurene kunne være miljøagenter i form av superhelter, hvor man skulle 

kunne velge om man hadde lyst til å være jente eller gutt. Jenta skulle hete Mia og gutten skulle 

hete Magnus. Det var spesielt jentene som påpekte viktigheten av at det skulle være muligheten 

til å velge en superhelt som var jente, ettersom dette ofte var gutter i andre spill.  

 
Bilde 19: Illustrasjon lagd av en av deltakerne på hvordan figurene som skulle representere superhelter skulle se ut. 

1.2 Spillmekanismer 

Vi diskuterte om hva som gjorde at et spill er spill, og hvilke elementer som skal være med på 

å forsterke opplevelsen. Vi kom frem til at disse spillemekanismene er med på å gjøre spillet 

morsommere å spille, og som skal få spilleren engasjert og underholdt. I følge tidligere 

forskning egner spillmekanismer seg meget godt til læring, ettersom de både motiverer og øker 

engasjementet til brukeren (Brigham, 2015). De spillmekanismene vi kom frem til var: 

1.2.1.1 Poeng 

Som i alle spill skal det være med poeng. Poengene skal akkumuleres for hver oppgave som 

man får igjennom spillet. Man skulle få poeng i form av faktiske poeng man fikk ettersom man 

sortere riktig eller man skulle få minuspoeng hvis man sorterte feil. Hvis man sortere veldig feil 
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skulle man få flere minuspoeng enn om man bommet litt. For eksempel hvis man puttet farlig 

avfall i matavfall, det var fyfy! 

1.2.1.2 Toppliste 

Barna var opptatt av at det skulle være mulig å spille med andre og sammenligne seg med 

hverandre, derfor fant vi ut av at det skulle være med en toppliste. Vi diskuterte litt frem og 

tilbake, men fant ut at topplisten skal gjelde etter man har gjennomført hele spillet (altså tatt 

den siste testen som gjør at man bygger minnet tilbake til rotta). Vi ble også enig om at det 

skulle være toppscore per brett, slik som det var i Waste Invaders, slik at man kunne hurtigere 

sammenligne seg med hverandre.  

1.2.1.3 Nivå 

Det måtte også være nivå med i spillet, slik at man stadig ble utfordret og at man ble presentert 

fagstoffet i moderate mengder. Hvis alt ble presentert på én gang, med alle søppelkassene, ville 

man gi opp og derfor ikke fortsette å spille spillet. Nivåene skulle bli satt av søppelkassene, og 

skulle øke med to-og-to søppelkasser frem til man hadde blitt presentert for alle. 

 

Basert på eksisterende spill som ble testet i workshop 2, så kom vi frem til at de fleste spillene 

manglet en ordentlig introduksjon eller innledning til både hva og hvordan man sorterer søppel, 

men også hvordan man spiller spillet. Derfor bestemte vi at vi ønsket at spillet skulle ha en god 

forklaring i forkant, uten at den skulle blir for lang eller kjedelig.  

 

Sammen kom vi frem til at spillet trengte en liten hjelper i form, av en rotte. Rotta skal fungere 

som en forteller og skulle dermed forklare spilleren hvordan man skal spille hver del av spillet. 

Den skal alltid være tilgjengelig i skjermbilde hvis man trenger informasjon gjennom hele 

spillet. På den måten kan man få hjelp hvis man står fast eller hvis det er noe man ikke forstår.  

 

Det kom også som forslag fra en av deltakerne at man skulle bruke piltastene som styring. For 

å gjøre spillingen mer interessant skulle det også være en grense på hvor mange ganger man 

kunne forsøke å spille et brett før man måtte begynne på nytt.  

Grensen skulle være illustrert i form av hjerter. Hjertene skulle være på hvert enkelt brett, slik 

at man fikk flere sjanser på å prøve å sortere riktig.  
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1.3 Story 

Spillet starter med at man blir presentert for to skurker, en katt ved navn Professor Trebein og 

en hund ved navn Doktor Gullmunn. De har gjort opprør mot mennesker etter at Professor 

Trebein satt seg fast i en søppelcontainer og mistet det ene beinet. På grunn av dette har de lagt 

sitt hat på søppelsortering.  

 

Etter hvert som vi diskuterte hvordan spillet skulle være, så fant vi ut at søppelsortering er en 

ganske kompleks situasjon og at ett skjermbilde ikke klarte å dekke hele. Derfor bestemte vi 

oss for å dele det inn i tre brett per nivå. Hvert brett har vær sin hovedfigur som man styrer med 

piltastene, etter barnas eget ønsket.   

 
Bilde 20: illustrasjoner av to av deltakerens brett 3, som viser hvordan søppelet skal komme nedover et rullebrett. 

Dette stemmer godt med hva forskning sier om at man gradvis skal bli presentert for nye 

utfordringer etter hvert som man kommer til neste nivå (Hanna, Risden, Czerwinski, & 

Alexander, 1998) (Lieberman, 1999).  
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Bilde 21: Illustrasjon av brett 1 

Brett 1: Hunden Doktor Gullmunn har vært inne i et huset og rotet all søpla utover hele huset. 

Spillerens jobb er å styre moppen Moppus rundt om i huset og rydde opp igjen etter hunden. 

Moppus sin oppgave er å sortere riktig søppel i riktig søppelsortering. For å vite hvilket søppel 

som skal hvor, så forklarer Moppus det for deg.  

 
Bilde 22: Illustrasjon av at Moppus forklarer søppeltypen som er valgt 
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Bilde 23: Illustrasjon av brett 2 

Brett 2: Etter at all søpla er sortert, så kommer superheltene Magnus og Mia for å hente søpla 

og ta det med seg til søppelsorteringa. Her må spilleren styre søppelbilen mellom ulike 

hindringer slik at søpla kommer trygt frem.  
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Bilde 24: Illustrasjon av brett 3 

Brett 3: Når man har kommet frem til søppelsorteringa så må man sortere slik at søppelposene 

blir sendt til riktig sted, og de materialene som kan gjenvinnes blir gjenvunnet og brukt til å 

lage nye produkter igjen. Her møter man på roboten Nicki som spilleren styrer slik at 

sorteringen skjer riktig.  

 

Spillet avsluttes ved at man går igjennom en test hvor man skal vise hvor mye man har lært om 

søppel og søppelsortering. Barna foreslo at den hjelpende rotta skulle bli hypnotisert av 

skurkene og at man måtte gjenopprette minnet hans ved å ta en test. Testen skulle basere seg 

på det som hadde blitt presentert i løpet av spillet, slik at man fikk testen hva man hadde lært. 

På den måten kunne man redde verden både ved å sortere søppel og ved å redde rotta fra 

skurkene. 

 

Fra workshopene kom det frem noen punkter som barna syns var viktig i spill: 

• I workshop 1 sa barna at de ville ha spill som gjorde det mulig å samarbeide med andre 

gjennom internett. Dette blir også støttet i tidligere forskning som viser at barn ønsker 

å spille sammen med sine venner og dermed bruke spillet som grunnlag for videre 
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diskusjon (Lieberman, 1999). Det sosiale aspektet av spilling er viktig for å øke 

bevisstheten til barna rundt temaet. Mange barn snakker om temaet også når de ikke 

spiller.  

• De var også opptatt av at spillet skulle være gratis å spille, at man ikke måtte betale for 

å komme videre i spillet. De kunne betale penger for å få tilgang, men aller helst ønsket 

de at det var helt gratis.  

• Når det kom til reklame, så var de litt usikre på hva de ønsket. Den ene deltakeren ønsket 

ikke reklame i det hele tatt, mens en annen sa at det gikk bra hvis det var miljøreklame. 

• En veldig viktig del som kom frem når vi evaluerte spill i workshop 2 var at de var 

opptatt av konkurranse. Det at man fikk poeng og kunne sammenligne seg med hva de 

andre hadde gjort var noe som gjorde spillene mer engasjerende.  

• Basert på hvilke spill barna spilte selv i workshop 1 og hvilke spill de foretrakk av spill 

i workshop 2, så ønsket barna at spille hovedsakelig skulle kunne spilles på en 

datamaskin. Tidligere forskning viser også datamaskiner er nyttig å bruke når man 

ønsker å støtte simulertbasert læring på grunn av dens interaktive funksjoner 

(Lieberman, 1999). 

1.4 Struktur 

Strukturen på spillet er basert på hva vi kom frem til i workshop 2:  



 120 

 
Spillet er delt opp i ulike nivåer, hvor man kun har restavfall og matavfall i starten, og så øker 

man antall søppelkategorier i takt med vanskelighetsgraden. De ønsket seks nivåer basert på 

antall søppelkategorier, ettersom at de syntes de skulle bli introdusert to-og-to. Presentasjonen 

av søppelkategoriene er basert på hvor mye søppel man genererer og hvor vanlig de er, og blir 

derfor lagt til i rangert rekkefølge: 

- Restavfall og matavfall skulle presenteres først, ettersom dette var de kategoriene vi 

kom frem til var viktigst.  
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- Videre skulle man presentere papir og plast, siden disse og de to forrige kategoriene er 

de man normalt finner i et vanlig hushold. 

- Ettersom det var oftere at man hadde drikkekartong og pant som søppel, ble dette de 

neste deretter. 

- Metall og glass passet som neste kategorier, ettersom de flere steder kan kastes 

sammen. 

- Videre var det EE-avfall og batteri. 

- Og til slutt hageavfall og farlig avfall.  

1.5 Tilbakemelding  

Når jeg presenterte prototypen for barna, virket de litt sjenerte. Det virket ikke helt som de 

husket helt hva vi hadde kommet frem til, slik at jeg måtte forklare skjermbildene jeg hadde 

tegnet. Etter hvert som jeg forklarte kom det flere innspill fra barna på steder hvor jeg hadde 

glemt eller misforstått hva de egentlig hadde ment. Blant annet hadde jeg glemt at roboten 

skulle ha på seg caps, at superhelten manglet kappe og at kosten manglet munn. Disse tingene 

ønsket barna at jeg rettet opp mens de så på, for å forsikre seg at jeg gjorde det riktig.  

 

Jeg viste dem også noen raske illustrasjoner jeg hadde laget på pc-en (som ikke var håndtegnet) 

og de sa at de likte disse mye bedre. Illustrasjonene med endringer er vist under:  

 
Bilde 25: Illustrasjon av et av forslagene barna kom med.  
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Bilde 26: Barna likte de digitaliserte figurene bedre enn de som var håndtegnet 

 

I brett 2 hadde jeg tegnet dronen som var ment som en hindring i spillet, men da kom et av 

barna med forslag om at det var drone’en som skulle slippe spørsmålene ned, og så måtte man 

styre drone’en over riktig søppelkasse slik at man fikk poeng. I tillegg hadde jeg tegnet 

superhelten kun i ett skjermbilde, mens barna hadde ønsket at dette var en avatar som skulle 

følge dem gjennom hele spillet.   

 

De var veldig opptatt av poengene som jeg hadde tegnet inn, og syntes jeg hadde brukt alt for 

høye poengsummer på illustrasjonene mine. Uten at jeg fikk helt med meg hvorfor, så ønsket 

de at man skulle få mindre poeng på hvert brett enn jeg hadde illustrert.  

 

Jeg forsøkte å forslå at vi kunne ha merker som man måtte tjene opp for at man skulle kunne 

komme til siste nivå, men det virket ikke som barna var så interessert i det. De vil hovedsakelig 

at man skulle tjene opp en gitt poengsum for at man skulle komme videre til neste nivå, som en 

slags indikasjon på at man hadde forstått sorteringen av de ulike søppelkategoriene.  

 

De kom også med tilbakemeldinger på at det var for lite søppel og rot i huset til Moppus, men 

at det var en lur måte å lære om de ulike søppeltypene. De var også enig i at man burde komme 

til huset først før man kom til neste brett.  

 

Den siste tingen som barna kom med, var at jeg hadde glemt å illustrere et brett som vi bare 

hadde rukket å diskutere litt, nemlig at søppelet fra huset til Moppus skulle hentes av en 

søppelbil.  
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10. Begrensninger ved oppgaven og videre arbeid 

Oppgaven kan bære preg av at det er samlet inn lite empiri, og det kunne med fordel vært både 

flere workshops over en lengre tidsperiode, men også at prototypen kunne blitt testet på andre 

deltakere. I tillegg kunne workshopene blitt planlagt litt annerledes. Første workshop kunne 

blitt gjennomført slik det ble gjort, mens workshop 2 gjerne kunne blitt delt opp i tre deler. Hvis 

jeg ser tilbake på det nå, så kan det ha virket litt mye for barna å bli presentert for at oppgaven 

var å lage et læringsspill om søppelsortering, ettersom læring, spill og søppelsortering alene er 

tre store komponenter. Et fjerde tema som kunne vært interessant å ta opp er type teknologi 

som kunne blitt brukt som medium.  

 

Analysen som er gjort i denne oppgaven er en kvalitativ analyse, som vil si at dataene man får 

ikke har blitt tolket «nøytralt» eller «objektivt», siden den er basert på menneskelige 

handlinger og ytringer (De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2010). I tillegg er analysen 

gjort av meg som forsker, designer og bekjent av barna, og vil derfor ha påvirkninger av ulike 

hold.  

 

Miljøet man befinner seg i kan ha stor innvirkning på forskningens setting. Deltakerne ga ikke 

uttrykk for å ha noen restriksjoner om at det ble hjemme hos meg. Jeg ønsket å skape en naturlig 

setting for deltakerne, slik at de skulle følge seg komfortable og dermed være mer avslappet for 

fri utfoldelse i designprosessen. At deltakerne kjente til både meg kan ha en innvirkning på 

forskningens utfall. Jeg vil argumentere for at miljøet hjalp til å skape en avslappende 

atmosfære.  

 

Når man jobber innenfor deltakende design er samarbeid som bygger på tillit en viktig, men 

utfordrende del av prosessen. Det kan være vanskelig å samarbeide hvis man ikke kjenner 

hverandre fra før, som var tilfelle for barna og de innbrakte designerne. Ved å starte den første 

workshopen med en roligere setting ved at vi ble kjent gjennom å spise pølser og snakke om 

helt andre ting, kan ha gjort til at relasjonen mellom disse ble bedre. Det at barna kjente til 

hverandre og de kjente til meg kan ha bidratt til å lette stemningen og gjort at barrieren for å 

delta lavere. I tillegg kan det ha ført til at maktfordelingen ble jevnere, ettersom de ikke ble 

sjenerte i mitt nærvær. Det kan på en annen side ført til at samarbeidet mellom oss har blitt 
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påvirket av dette, ved at de er vant til meg i andre settinger som fører til at det er vanskelig å se 

på meg som en designpartner.  

 

Maktfordelingen i form av deltakere og forskere likestilles er en viktig del av gjennomføringen 

av deltakende design. Grunnet forskningsprosess var det vanskelig å oppnå full likestilling, da 

det er jeg som forsker som har formet studiet. Det er jeg som forsker som har bestemt designet 

på studiet, og det er jeg som har planlagt og lagt opp til de ulike aktivitetene som ble gjort i 

workshopene. Deltakernes største innvirkninger var under datainnsamlingen, hvor de bidro med 

sine tanker og idéer. Forhåpentligvis har samarbeidet mellom alle deltakerne bidratt til at barna 

følte at de hadde mulighet til å si sin mening rundt konteksten og at de ble gitt den tilstrekkelig. 

Deltakerne fikk være med å bestemme hvordan designprosessen utviklet seg gjennom deres 

uttalelser og handlinger, som ble utgangspunkt for det videre arbeidet.  

 

Det å gjennomføre en deltakende designprosess krever mye tid og ressurser, noe som kan føre 

til at ting tar lengre tid enn man først antok.  

 

Validiteten på oppgaven kan også diskuteres, ettersom det representative utvalget er såpass lite. 

Resultatene som er presentert er derfor bare representativt for den utvalgte gruppen.  

10.1  Videre arbeid 

Videre arbeid med spillet vil bli å teste prototypen på andre barn og ta tilbakemelding til 

etterretning for å videreutvikle nye prototyper. Forslag til hva som kan testes videre og få 

tilbakemelding på er for eksempel hvilke typer søppel som skal brukes for å illustrere 

søppelkategorien. For eksempel var barna usikre på hva restavfall var, derfor må man finne ut 

hvordan man på enklest mulig måte skal kunne forklare hva det er og hva slags type søppel 

man kan bruke til å illustrere det. Ved å teste hvilke typer søppel barna er kjente med øker man 

sjansen for at barna lærer bedre om søppelsortering, ettersom man bruker gjenstander de er vant 

med og forstår hva er.   
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11. Konklusjon 

«Hva skal til for at barn skal være med å designe?» 

 

For at barn skal kunne designe må de voksne stole på barna og de forslagene de kommer med. 

Man må skape tillit på tvers av rollene slik at man kan samarbeide gjennom hele prosessen. 

Utfallet av en slik prosess vil da gjenspeiles i løsningen.  

 

Det er viktig å tilrettelegge designprosessen for barna. En workshop bør være i et miljø hvor 

barna føler seg trygge, og bør ikke vare lengre enn én time. De yngste barna blir fort utålmodig 

og mister konsentrasjonen fort, så aktiviteter og oppgaver som engasjerer er nødvendig. Barn i 

aldergruppen 10 til 13 viser god forståelse for komplekse temaer, og viser stor evne til å tenke 

både kreativt og realistisk på samme tid. De lærer fort og viser at de reflekterer over informasjon 

som blir gitt og gjør seg opp egne meninger rundt tema.  

 

Dette prosjektet har lært meg at barn kan bidra på flere ulike måter i en designprosess, enten 

som bruker, tester, informant eller designpartner. Og disse rollene kan endres underveis i 

prosessen, for eksempel kan de begynne som informanter, videre bidra som designpartnere før 

de til slutt kan teste løsningen man kom frem til.  

 

Barn som informanter kan gi verdifull informasjon om hva de kan fra før og hva de kunne tenke 

seg å se mer av i fremtiden. Ved å inkludere de som informanter kan både tolke hva de sier, 

samtidig som man må forsøke å virkelig se barna ettersom de kan ha vanskelig å forklare hva 

egentlig mener.   

 

Ved å gi barn muligheten til å være designpartnere, vil man kunne skape den løsningen som er 

best mulig tilpasset dem. Barn i alderen 10 til 13 år har evnen til å se løsninger selv om temaet 

kan oppfattes som komplekst. Barn i denne alderen er også flinke til å uttrykke hva de mener 

og føler, og har evnen til å diskutere på et saklig grunnlag. De yngste barna kan føle seg litt 

ukomfortabel med å komme på egne forslag og tegne idéene sine. Ved å bevisst inkludere ved 

å spørre dem direkte om deres meninger og overse eventuelt tull, vil de også bidra i større grad. 

Når de blir spurt så kommer de med gode forslag, og viser større engasjement enn hvis de er 

mer overlatt til seg selv. Det er derfor viktig at man passer på at de blir involvert og man kan 
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gjerne gi dem spesifikke oppgaver som de kan løse. Dette kan være oppgaver som at de skal 

komme på navn til en figur eller bestemme hvordan noe skal se ut.  

 

Etter man har gjennomført en designprosess er det lurt å teste løsningen på barn, slik at man får 

bekreftet eller avkreftet om prototypen viser det barna ønsket å få frem. Det kan ofte være en 

utfordring å forstå akkurat hva de mente i de ulike situasjonene når man designet, og testingen 

gjør at man kan justere løsningen ytterligere.  

 

Som designer i en deltakende designprosess har man to roller man skal balansere, nemlig det å 

være designer og det å være veileder for barna, og det kan fort bli en utfordring. Man ønsker at 

barna bidrar i så stor grad som mulig, og for at dette skal være gjennomførbart må designere og 

voksne klare å gi barna spillerom samtidig som man må kunne bidra med sine egne meninger. 

Deltakende design handler om å samarbeide om løsninger, og da er man nødt til å ha noen som 

styrer prosessen samtidig som man gir alle deltakerne muligheter for å si sine meninger. 

Designere og voksne må fungere som en spillende trener, hvor man legger til rette for innspill 

fra barna, men man må også kunne komme med egne tanker og idéer. Så må man gå sammen 

som et lag og diskutere hvordan man løser eventuelle konflikter eller uenigheter.  
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13. Vedlegg 

Samtykkeerklæring for workshops i forbindelse med 
masteroppgave 
Onsdag, 29.11.2017 
 
Bakgrunn og formål 
Jeg, Tina Mordal, skal skrive masteroppgave i informatikk: design, bruk og interaksjon ved 
institutt for Informatikk ved Universitet i Oslo. Masterprosjektet mitt handler om barns 
deltakelse i en designprosess som heter Deltakende Design. Prosjektet har som formål å 
utforske hvordan en slik prosess kan bli gjort i samarbeid med barn. 
 
Beskrivelse av prosjektoppgaven 
Temaet for oppgaven er å utforske hva som skal til for at barn skal kunne være med i en 
designprosess, gjennom en casestudie hvor man skal designe et spill som skal hjelpe barn å 
lære å sortere søppel. 
 
Deltakerens oppgave 
Deltakernes oppgave i prosjektet går ut på å være tilstede på en serie workshops og deltar med det de 
kan. Det er ingen krav til forkunnskaper og jeg ønsker at deltakerne også skal lære av å være 
med på prosessen. Formålet med oppgaven er ikke å teste eller evaluere egenskaper eller 
ferdigheter, men å forstå hvordan barn kan bidra i en deltakende designprosess.  
 
Frivillig deltakelse 
Deltakelsen i workshopene er frivillig, og deltakerne har rett til å trekke seg når som helst. De 
kan når som helst avslutte workshopen eller trekke tilbake informasjon som er gitt. De eneste 
personlige opplysninger som vil bli presentert i de endelige resultatene er kjønn og alder.  
 
For å kvalitetssikre dataene vil det bli tatt notater, bilder og taleopptak gjennom workshopene. 
Bildene som tas er for å illustrere omgivelsene og aktivitetene i workshopen, så eventuelle 
ansikter vil bli anonymisert ved å fjerne identiteten på bilde. Eventuelle taleopptak vil bli 
brukt for å kvalitetssikre dataene fra intervjuene, og vil ikke deles med andre.  
 
Anonymitet 
Notatene og oppgaven vil bli anonymisert. Ingen andre enn jeg vil vite hvem som har deltatt 
på workshopene, og det som sies og gjøres i workshopen vil ikke kunne tilbakeføres til 
deltakerne.  
 
Før workshopen begynner ber jeg deg som foreldre om å samtykke i deltakelsen av din 
sønn/datter ved å undertegne på at du har lest og forstått informasjonen på dette arket.  
 
Hvis det er noen spørsmål så er det bare å ta kontakt.  
 
__________________________________________________________________________________
            
Sted og dato                                         Signatur  
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Workshop 1 

Søppel 

Fargeinndelingen er basert på deltaker. 
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Spill 

 
 

Workshop 2 

Liste over søppelkategorier 

- Plast 

- Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) 

- Drikkekartong 

- Farlig avfall 

- Pant 

- Hageavfall 

- Metallemballasje 

- Glassemballasje 

- Bølgepapp 

- Batteri 

- Restavfall 

- Matavfall 
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Resultat av workshop 2 

Forslag til søppel 

Plast: plastpose x 2, sugerør, plastkanne 

Metall: håndtak, inni et sykkeldekk, metallboks, metallinjal 

Farlig avfall: maling, sprayboks 

Batteri: firkanta batteri med de to polene oppå - gammelt batteri «som ofte er veldig sjeldent», 

rundt vanlig batteri, store batteri som er i lommelykter - sånne firkanta 

Hageavfall: gress, død potteplante, blomst og et blad, blomst 

Restavfall: teip, kvesser x2 

Matavfall: pære, død fisk, eple, «skikkelig fint eple», mango 

Pant: «en pant», flaske x2, cola-flaske, «flasketing» 

Glass: ølflaske, drikkeglass, syltetøyglass, «veldig fint glass» 

Bølgepapp: bølgepapp, pappeske  

EE-avfall: DAB-radio, telefon, strykejern, pc med skjerm (og teip på skjermen), pc med mus 

«bom, slå det» 

Drikkekartong: juicekartong, melkekartong 

 

Nedenfor viser forslagene som alle deltakerne kom med når vi hadde individuelle idéer: 

Forslag 1 - barn 

Søppelet gikk bortover et rullebånd, med forskjellige søppelkasser under. Og så står det 

forskjellige tall, så skal man dytte søppelet nedi med tall via tastaturet. Får poeng for hver riktig, 

for hver feil får man minuspoeng. Og det er forskjellige nivå, og så går det fortere og fortere jo 

høyere nivå man kommer. 

Forslag 2 - barn 

Det er et rullebånd, så skal man dytte eller dra søppelet i riktig søppelkasse og så får man poeng. 

Og så har man tre liv.  

Forslag 3 - barn 

Spill med flere nivåer, og vanskeligere og vanskeligere. Det er et rullbånd så man skal prøve å 

kaste riktig. Det er noe man styrer med, for eksempel piltaster. Hvis man kaster riktig får man 

poeng, og hvis man kaster feil får man minuspoeng, men hvis det er veldig farlig søppel, for 

eksempel EE-avfall kaster det veldig feil, så får man to eller mer minuspoeng.  

Forslag 4 - barn 
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Søppelkasser nederst, og så kommer søppelet nedover, og så kan man dra de ned til riktig 

søppelkasse. Og så kan man inkludere spørsmål og svar, for eksempel «hvilken søppelkasse 

skal man kaste bananskall i?» og så får man tre alternativer.  

Forslag 5 - voksen 

Skal lage et eventyrspill, med en historie hvor det var en superhelt og en skurk. Superhelten 

skulle prøve å redde verden, mens skurken prøvde å forsøple.  

Liste over Youtubefilmer som ble brukt 

1. «Søppelsorteringskonkurranse Kykelikokos», 10. desember 2009. Sist hentet 3. mai 

2018, URL: https://www.youtube.com/watch?v=OzWz4PynuHY 

2. «Slik sorteres søppelet ditt», 14. oktober 2013. Sist hentet 3.mai 2018, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=tMahfzhPjas  

3. «Fra null verdi til full verdi», 26. oktober 2015. Sist hentet 3.mai 2018, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=nk7c05K6JJ4 

4. «Kildesortering riktig», 23. mai 2013. Sist hentet 3.mai 2018, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6U9lJLJ0Wo 

5. «Historien om Bagsy», 22. juni 2012. Sist hentet 3.mai 2018, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=nrpVTWbCHcE 

6. «Carl F’s sorteringsrobot in action», 21.mai 2017. Sist hentet 3.mai 2018, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=I5EK6YzcUPU 

7. «Rett ting på rett plass blir Kildesortering i Oslo», 6.juni 2014. Sist hentet 3.mai 2018, 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=5nbmpyl97QA 

8. «Den norske restavfallsposen», 20.april 2017. Sist hentet 4.mai 2018, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=YgPDixMRbOM  

 

Liste over søppelspill 

Pc 

1. «Båndet», Loop miljøskole, u.d. Sist hentet 24. juli 2018, URL: https://xn--miljskole-

o8a.no/spill/14256-2/  

2. «Waste invaders», Loop miljøskole, u.d. Sist hentet 24.juli 2018, URL: http://xn--

miljskole-o8a.no/spill/waste-invaders/  
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iPad 

1. «Offroad Garbage Truck Simulator: Recycle City Mess», Skippy Apps PTY LTD, u.d. 

Sist hentet 23. juli 2018, URL: https://itunes.apple.com/no/app/offroad-garbage-truck-

simulator-recycle-city-mess/id1192246942?mt=8 

2. «Trash Splat (recycle)», Hussein Nazarala, u.d. Sist hentet 23.juli 2018, URL: 

https://itunes.apple.com/no/app/trash-splat-recycle/id1011053869?mt=8 

3. «Re-Cycle», Hud Hud Media Sdn Bhd, u.d. Sist hentet 23.juli 2018, URL: 

https://itunes.apple.com/no/app/re-cycle/id1115563376?mt=8 

4. «Garbage Recycle Factory», Hassan Fareed u.d. Sist hentet 23.juli 2018, URL: 

https://itunes.apple.com/no/app/garbage-recycle-factory/id1257040367?mt=8 

 


