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Undervisning vid högskola eller universitet innehåller normalt ett antal olika 
standardformer av undervisning. Exempelvis finns det definierat vid Högskolan i 
Halmstad (HH) hur mycket betalning en lärare ska ha vid föreläsning, seminarie 
och handledning. Dessa undervisningsformer är sålunda väl etablerade i 
högskolesystemet, men passar inte alltid när man ska samverka med organisationer 
utanför högskolan. 

Syftet med detta projekt har varit att fokusera på en annan typ av lärande, 
nämligen upplevelsebaserat lärande, och inom detta specifikt på lärande med 
hjälp av praktisk simulering eller spel. I vårt fall består upplevelsen av Legolas, en 
så kallad företagssimulering (en produktionssituation). 

 

Det finns inom ämnesområdet Operations Management flera olika etablerade produktionsspel 
(se tabell 1). Vissa är så kallade brädspel, vilket innebär att de är uppbyggda som avancerade 
former av det klassiska monopolspelet eller Finansspelet. Dessa spel har en spelplan föreställande 
en fabriksanläggning eller ett företag, ”pluppar”, brickor och resursmarker som kan flyttas eller 
omdisponeras när det är ens tur, samt chanskort och/eller tärning för att simulera ett moment av 
okänd omvärld. Exempel på ett sådant spel är Decision base. Dessa spel är ofta relativt 
avancerade och innehåller t.ex. en omfattande ekonomisk redovisning och bokföring efter varje 
spelrunda. Spelen blir teoretiska i så måtto att mekanismerna som styr framgången i spelet är 
anpassade till vissa teoretiska ekonomiska modeller och faktorerna som ingår i modellen är 
operationaliserade så att specialistkunskap om modellen oftast avgör vem som vinner spelet.  

En annan typ av produktionsspel är helt praktiska och går ut på att ett lag ska producera en viss 
produkt baserad på vissa råvaror. Dessa råvaror kan vara riktiga råvaror som exempelvis trälister. I 
linjalfabriken ska deltagarna helt enkelt framställa riktiga linjaler med riktiga maskiner. En tredje 
typ av spel ligger mitt emellan, med färdiga komponenter som legobitar eller byggklossar (som i 
Legolas) som ska sammanfogas till en produkt. Denna typ av spel bygger i regel inte på en 
specifik akademisk modell utan lämnar öppet för spelaren att göra flera olika val. Detta innebär 
också att utgången av spelet styrs mer av lagets gruppdynamik och organisering än av kunskap 
om vissa specifika teoretiska modeller.  
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Det spel som utgör underlaget för det här arbetet ligger alltså i den tredje kategorin; ett praktiskt 
spel med färdiga komponenter. 
 
 Lagspel ”Faktisk” 

tillverkning 
Teoretisk 
förankring 

”Loop” 
lärande 

Decision base Ja Nej Ja Nej 
Linjalfabriken Ja Ja Nej Ja 
Legolas Ja Ja Ja ja 

Figur 1. Kort sammanställning av ett antal produktionsspel 

Högskolans roll i undervisningsystemet kan diskuteras, i synnerhet inom sådana ämnen som är 
attraktiva för andra utbildningsleverantörer. Idag finns det många aktörer på den svenska 
utbildningsmarknaden, och det är inte givet att högskolan erbjuder bättre eller sämre 
undervisning än konkurrenterna. Istället är det intressant att diskutera vad som är högskolans 
kärnkompetens jämfört med konkurrerande aktörer, eller om man så vill högskolans roll i ett 
utbildningssystem. En självklar kärnkompetens som högskolan har är rätten att utdela 
högskolepoäng, alltså det europeiska systemet för kreditering av högre utbildning. Naturligtvis 
måste dock högskolan erbjuda även mer kvalitativa profileringsfaktorer.  

I Högskolan i Halmstads visionsdokument kan man läsa att dess uppgift är att ”bidra till … 
kollektiv kunskapsbildning … ska ske på vetenskaplig grund, dvs. genom kritisk prövning och 
utifrån tydlig redovisning av förutsättningar, fakta och teorier”. Vidare ska ”perspektiv, mening 
och sammanhang eftersträvas” (ur HHs visionsdokument s.10). Denna typ av skrivningar finns 
också i liknande dokument från de flesta högskolor. Upplevelsebaserad inlärning är en vanligt 
förekommande metod bland andra aktörer inom utbildningsproduktion på den svenska 
marknaden. Att upplevelsebaserad undervisning har en plats i den pedagogiska floran överlag är 
nog ställt utom allt tvivel, men det kan ifrågasättas vilken roll ett upplevelsebaserat koncept som 
ett produktionsspel kan ha i högskolans undervisning. 

Vårt syfte med denna artikel är att redovisa utvecklingen av ett koncept som kan koppla 
upplevelsebaserad undervisning med hjälp av produktionsspelet Legolas till ett akademiskt 
lärande, samt hur detta kan stärka samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället. 

Kort historik om Legolas 

Legolas är ett spel som bygger på ett koncept som utvecklades av Christoffer Voss och hans 
medarbetare vid London Business School för ett tiotal år sedan. Spelet spred sig sedan sakta till 
några olika utbildningsorter och fick lite olika inriktning. Vid London Business School 
utvecklades spelet i en inriktning som fick ett tydligare inslag av ekonomistyrning med ett 
utvecklat ekonomiskt redovisningssystem och vissa föreslagna beslutsmodeller som tar stöd i 
redovisningssystemet. På detta sätt kommer spelet delvis att närma sig teoretiskt bundna spel som 
Decision base. Spelet spelas då som en tävling mellan två lag som har till uppgift att effektivisera 
produktionen så mycket som möjligt och där vinnaren är det lag som blir mest effektivt. Detta är 
ett sätt att knyta spelet till en viss kurs och ge spelet ett visst pedagogiskt syfte inriktat mot 
ekonomisk produktionsstyrning.  

På Irland, I Dublin, utvecklade Caughlan och Coghlan spelet i en delvis annan inriktning. De 
fokuserade istället samarbetet mellan de två lagen och lät de två lagen bli ett nattskift och ett 
dagskift som tillsammans ska försöka effektivisera produktionen. I deras variant är 
ekonomiredovisning och modellanvändning helt bortplockat. Fokus ligger istället på samarbete, 
kommunikation och identifiering av faktorer som hindrar samarbete. Då vi spelade denna variant 
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fick vi många idéer till den spelvariant som Legolas står för idag. I ett sammanhang använder 
Caughlan och Coghlan dessutom spelet för att undervisa aspekter på forskningsmetoden 
aktionsforskning. Deltagarna ska i det fallet betrakta sig som deltagande aktionsforskare och 
spelet som ett miniexempel av deltagande aktionsforskning.  

Legolas bygger i sin tur på en spelvariant som ligger mitt emellan de två ovan nämnda som 
utvecklats vid Danmarks Tekniska Universitet. Denna variant innehåller en mindre del 
ekonomisk redovisning med ett excel-ark som förenklar användandet. Dvs fokus ligger inte på att 
förstå redovisningsprinciper. Två lag tävlar och det vinnande laget är det som effektiviserat bäst. 
Men spelet är inte anpassat till vissa i förhand givna analysmodeller utan bygger på spelarnas 
samarbetsförmåga, dynamiska modellval och kreativiteten inom laget. Däremot kan laget ha 
nytta av att det inom laget finns praktiska erfarenheter eller kunskaper om olika teoretiska 
modeller. 

Legolas har utvecklats vidare vid Högskolan i Halmstad från den Danska versionen av Richard 
Grönevall, Jonas Rundquist och Joakim Tell. Spelet har använts dels för studenter, men 
framförallt med yrkesverksam personal i privata företag och offentlig verksamhet. En simulering 
(spelomgång) tar cirka tre timmar med två tävlande lag, exklusive efterföljande reflektion. Vi har 
idag genomfört cirka 35 spel med olika grupper inom ett 20-tal organisationer. Simuleringen 
följs upp med debriefing (seminarium) och reflektionsövningar där funderingar runt ledarstilar, 
förankrings-processer och kommunikation flyter upp till ytan på ett naturligt och lekfullt sätt. De 
nya tankarna är lätta att översätta till situationer i den egna organisationen, och samtal kommer 
snabbt igång runt verkliga situationer. Samtidigt leder den simulerade situationen till att 
diskussionen hamnar på en generell nivå, vilket är en styrka jämfört med liknande övningar där 
verkliga vardagssituationer i organisationen bildar underlag för diskussionen med vardagens 
låsningar som följd. Våra erfarenheter visar att aktiviteten har varit mycket uppskattad både inom 
privata och offentliga organisationer, och fungerat som en team byggande, likväl som 
tankeväckande, aktivitet i de organisationer som deltagit. 

Kort beskrivning av spelet Legolas 
”Företaget LEGOLAS har förlorat hela sin arbetsstyrka på grund av en konflikt. LEGOLAS viktigaste 
kund vill ändå fortsätta att köpa företagets enda produkt, LEGOLAS 5000, om någon vill ta på sig 
att tillverka den. Ni är övertygade om att ni kan producera och leverera mängder av denna produkt 
till kunden av hög kvalitet och med god lönsamhet.” 
 
Detta är inledningen på det PM som spelarna får några dagar innan spelet genomförs. Här följer 
en beskrivning av hur spelet är upplagt och hur de olika rollerna som speldeltagarna får sig 
tilldelade är formulerade. Spelarna får ett PM som ger all information de behöver några dagar 
innan spelet. Utifrån denna beskrivning av scenariot är deras uppgift att tillverka en produkt, 
Legolas 5000. Spelet genomförs i en lokal där båda lagens ”fabriker” finns uppställda. Efter en 
genomgång med spelarna på ca 30 minuter delas lagen upp och varje lagmedlem får en roll. Nu 
går det första laget går in i sin ”fabrik” eller spelplan. De har 12 minuter på sig att producera de 
produkter som kunden beställer. Vanligtvis produceras inga, eller ett fåtal, korrekta produkter 
under första spelomgången. Däremot i runda två och tre har vanligtvis kvaliteten på produkterna 
blivit korrekt och det börjar fokuseras på att få upp hastigheten i ”fabriken”.  
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Figur 2. Fysisk layout av spelplanen för Legolas 
 
De personer som medverkar i spelet kommer alltså att ha sig tilldelade en av dessa roller som visas 
i figur 2. Antalet roller kan variera mellan 8 och 11 beroende på hur många som ska spela. 
Förutom de roller som finns benämnda i figuren finns det en spelare vid varje monteringsstation. 
Efter varje spelomgång ges lagen möjlighet att på avstånd se det andra laget och att prata ihop sig 
om hur man ska utnyttja möjligheten att köpa förändringar i sin ”fabrik”. I den tredje och sista 
omgången fokuserar lagen normalt på att minimera sitt lager och att producera med maximal 
hastighet. 
 

Deltagarnas roller i spelet 
I Legolas finns det i varje lag roller för deltagarnas att ta. Dessa är fabrikschef, kvalitetschef, 
kundchef, controller, materialansvarig, lageransvarig och montör på stationerna 1 till 4. Dessa 
roller är fördefinierade och gås igenom innan spelet. Det är fabrikschefens uppgift att nå största 
möjliga vinst och det är fabrikschefen som har det övergripande ansvaret för eventuella ändringar 
i produktionssystemet (dvs. har det slutliga ansvaret för att fatta beslut om förändringar, vilka 
och när). Fabrikschefen kan också (ofta i samråd med kundchefen) besluta om att tacka nej till 
beställningar. Denna har också ansvaret att inför varje ny spelomgång presentera de förändringar 
som önskas införas i form av förbättringsförslag.  
 
Kvalitetschefen har uppgiften att se till att LEGOLAS levererar kvalitetsprodukter. Det sker till 
exempel genom att granska produkter från leveranser som kunden vägrar att ta emot. Detta för 
att hitta fel som kvalitetschefen för tillbaka till de monteringsstationer som har gjort dem så att 
de inte uppstår igen. Kundchefen tar emot order och levererar till kunden. Det är kundchefens 
uppgift att se till att leverans sker inom utsatt tid och att inga order ”försvinner”. Kundchefen 
själv kan inte avvisa en order. Kundchefen ansvarar för leveransen från kundchefs/kvalitetschefs 
bord till kund.  
 
Controllern har till uppgift att samla underlag för gruppens och fabrikschefens arbete med 
möjliga förbättringar. Denne ska även kunna redogöra för de materialflöden som har skett, 
kassation och hur mycket som har köpts från komponentleverantören. Den lageransvarige 

Komponentleverantör 
- 30 sek fördröjning 

Lager ansvarig 

Kund 

Kundchef 

Monteringsstationer  

Materialansvarig 
- Sköter all transport 

1 
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4 

Layout Legolas Fabrik 

Materialansvarig 

Fabrikschef 
- Avböja order 

Production controller 
- Samla underlag 

Kvalitetschef 
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levererar till materialhanteraren de komponenter som ska till monteringsstationerna samt 
beställer komponenter ifrån komponentleverantören.  
 
Komponentleverantören är en eller flera personer som inte är aktiva i något av lagen utan är med 
som hjälpledare. Materialansvarig handhar all transport av komponenter från komponentlagret 
till de olika monteringsstationerna, av delmonterade produkter mellan stationerna och den 
färdiga produkten till kundchefens/kvalitetschefens bord. Fyra operatörer monterar vid 
stationerna och beställer komponenter vid behov inom fastlagda seriestorleksregler. 
 
Målet för spelledaren är att lagen ska nå en produktion där de upplever att de får allting att 
”flyta” strax innan spelet avslutas. Om ett lag inte når dit kommer de att vara irriterade och 
besvikna över att de inte lyckades att få produktionen att fungera. Om ett lag å andra sidan når 
en produktionstakt som motsvarar orderingången för tidigt kommer de att tröttna och sakna 
motiv för att förbättra sig.  

Upplevelsebaserad inlärning 
Om man som Kolb menar att ”learning is the process whereby knowledge is created through the 
transformation of experience” (Kolb, 1984, p 38) är det lätt att förstå betydelsen av upplevelse 
(experience). Vidare poängterar Kolb tre aspekter på lärandeprocessen vid upplevelsebaserat 
lärande (Kolb, 1984): 

1) Fokus på upptagningsprocess snarare än innehåll, 
2) Kunskap blir kontinuerligt skapad och återskapad, inte överförd i fasta enheter, 
3) Kunskap överförs både i en subjektiv och en objektiv form. 
 

Kolb (1984) har sammanfört Lewins (Kurt Lewin, f.1890-1947) teorier om lärande genom 
erfarenhet i en (numera välkänd) modell. De olika delarna i denna lärocykel kan beskrivas på 
detta sätt:  

• I den konkreta erfarenheten finns den omedelbara upplevelsen, som också står i 
centrum för själva lärandet. Detta innebär att personligen uppleva med alla 
sinnen och känslor öppna för vad som finns i situationen, i stället för att ta till sig 
fakta så som de först framträder. 

• Den konkreta erfarenheten studeras och granskas genom observation och 
reflektion. Detta innebär att reflektera över och tolka det man personligen har 
erfarit eller det man har observerat att andra erfarit, helst tillsammans med andra. 

• Reflekterandet leder till en djupare förståelse av den konkreta erfarenheten, 
genom att generalisera och skapa abstrakta begrepp. T ex genom att utforma 
teorier.  

• Den djupare förståelsen prövas i nya situationer genom problemlösning och nya 
sätt att handla, dvs. genom att praktiskt tillämpa de nya kunskaperna och 
insikterna på olika problem och situationer. 
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Figur 3. Inlärningscykel för erfarenhetsbaserad inlärning (Kolb, 1984) 

Kolbs inlärningsteorier erbjuder ett perspektiv på lärande som på ett grundläggande sätt skiljer 
sig från mer traditionella undervisningsmetoder som till stor del är baserade på en rationalistisk 
kunskapssyn, dvs. en teori om verkligheten enligt vilken tillvaron är förnuftigt inrättad och kan 
begripas med rationellt tänkande. Upplevelsebaserat lärande erbjuder ett perspektiv på lärande 
som innebär en annorlunda syn, dels på sambandet mellan lärande och livets alla aktiviteter, och 
också på hur själva konstruerandet av kunskap sker. (Furmark, 2004) Genom att varva praktisk 
upplevelse med reflektion och genererandet av ny teoretisk kunskap kan individen bli praktiskt 
skickligare samtidigt som en djupare förståelse skapas. Detta leder till att genom att röra sig flera 
varv runt inlärningscykeln kan individen röra sig högre upp på lärandekurvan under en relativt 
kortare tid än det skulle ha krävts för att utveckla samma position på lärandekurvan genom 
enbart praktisk eller enbart teoretisk övning. 

Varje erfarenhet är potentiellt en möjlighet för lärande. Början till lärande sker när vi urskiljer 
någon aspekt ur vår upplevelse från vilken vi har något att lära. Det kan vara när vi har ett behov 
av att lära och ser till att få det behovet tillfredsställt: ”Jag behöver en ny bil och jag måste kolla 
upp olika möjligheter.” Lärandet sker medvetet utifrån ett behov som genererar en praktisk 
kunskap som kan vara objekt för reflektion. Lärande kan också ske av en slump från en 
erfarenhet vi känt oss omedvetet dragna till. T ex när man studerar en tavla som man uppskattar, 
upptäcker man hur mycket man lärt sig om en favoritmålares verk. Lärandet sker i detta fall 
utifrån ett intresse av ett annat behov som genererar en upplevelse som kan vara objekt för 
reflektion och leda till annan kunskap. Lärandet från en erfarenhet kan alltså både ske planerat 
och behovsstyrt, eller oplanerat och slumpmässigt. Effekterna av erfarenheter påverkar allt vårt 
lärande: vad man inspireras av, vad man undviker och hur man hanterar och planerar en uppgift. 
Allt detta är kopplat till vad som hänt tidigare (Boud & Miller 1996). Tidigare erfarenheter som 
haft en positiv eller negativ effekt, stimulerar eller undertrycker nytt lärande (Brew, 1993).  

Reflektionens betydelse för lärandet 
Reflection is turning a topic over in various aspects and in various lights so that 
nothing significant about it shall be overlooked – almost as one might turn a stone over 
to see what its hidden side is like or what is covered by it (Dewey, 1991, s 57).  

Endast erfarenhet är inte nyckeln till lärande. Alltså är frågan vad det är som får en erfarenhet att 
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bli till lärande. Brew (1993) har kommit fram till betydelsen av reflektion. Vad är det man 
vanligtvis tänker på med ordet reflektion? På ett fysiskt plan handlar det ofta om speglar och att 
se en bild av verkligheten som kan betraktas av personen/objektet själv. Ur en mänsklig synvinkel 
är det ofta att tänka runt något och få förståelse för de erfarenheter vi har haft. Det kan också ske 
i samspråk tillsammans med andra t ex. i gruppdiskussioner. Brew (1993) har arbetat fram en 
modell för reflektionsprocessen och hur man underlättar lärandet genom erfarenheter (se figur 4). 
Den bygger på en systematisk studie av de olika faktorer som är viktiga vid denna form av 
lärande. Modellen har tre faser, Förberedelse (preparation) för upplevelsen/erfarenheten, 
Upplevelsen/erfarenheten (experience), och Reflektionsprocess (reflective process).  

 

Figur 4. Reflektionsmodell enligt Brew, 1993. 

Modellen har tre nyckelfaktorer: Återvända till upplevelsen, (return to experience), dvs när man 
går tillbaka och minns upplevelsen utan att döma eller värdera.  Uppmärksamma känslor, (attend 
to feelings), som kommer upp i samband med att man minns upplevelsen. Känslor som stör 
reflektionsprocessen behöver tas om hand och känslor som stödjer den utvecklas. Utvärdering, 
(re-evaluation) av ens erfarenheter sker genom att man jämför upplevelsen med tidigare 
erfarenheter, integrerar den nya upplevelsen med befintligt kunskap, testar den på något sätt och 
gör den till sin egen (Brew, 1993). Detta är samma resonemang som Gestrelius (1998) använder 
i sin snarlika figur 8 (Gestrelius, 1998, p 60) efter Boud, Keogh & Walker (1987 ur Gestrelius, 
1998). Gestrelius menar att man kan återvända till upplevelsen dels genom att kronologiskt 
återge sin upplevelse eller genom att återge upplevelsen genom att börja från de känslomässigt 
starkaste upplevelserna. 

En annan faktor som modellen visar på är att reflektion inte bara sker efter en erfarenhet, utan 
också sker mitt i händelsernas centrum av upplevelsen, reflektion i handling (reflection-in-
action). Hur detta sker är beroende av ens avsikt (intent) och den personliga grunden av 
erfarenheter (personal foundation of experience). Denna grund är den inverkan de tidigare 
händelser har på ens liv och som format på vilket sätt man är som person och hur man 
interagerar med sin omvärld. Uppmärksamma ( noticing) och Ingripa (intervening) är två 
aktiviteter som är en del av dynamiken hos reflection-in action (Brew, 1993). 
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Lärandet sett ur ett flerdimensionellt perspektiv 
Att lärande är en process som involverar flera dimensioner är utgångspunkten för Illeris (2001) 
utveckling av sin syn på lärande. Dessa dimensioner, eller delprocesser i lärandet för den enskilde 
individen, är 1) en kognitiv process, jmf Kolb (1984), 2) en psykodynamisk process och 3) en 
social, samhällelig process (ibid.). Illeris illustrerar sin syn på lärande genom att exemplifiera 
genom en kemilektion. Fokus sägs ligga i den kognitiva dimensionen, det experimentella; ”eleven 
ska få kunskap om och förståelse för den kemiska processen i fråga”. Detta är det som vi ofta kallar 
för ämneskunskap, men där teori verifieras med hjälp av praktiska experiment och erfarenheter. 
Utöver detta finns en lärandeprocess som involverar eleven på ett mer personligt plan, benämnda 
psykodynamiska processer. Dessa sägs ”vara av avgörande betydelse för de enskilda eleverna, hur de 
upplever situationen.”. Psykodynamiska faktorer kan vara fysiskt och psykiskt välbefinnande, 
nyttokänsla eller positiva/negativa associationer hos eleven. Utöver dessa två delprocesser i 
lärandet så påverkar även rummet där eleverna befinner sig deras lärande, den sociala, 
samhälleliga processen. Lärandesituationen påverkas av ”läraren, andra elever, kemiämnet eller 
skolsituationen i stort”. Här kan tävlingsmomentet, spelledarens attityd och samarbetet inom laget 
vara påverkande faktorer för inlärningen. (Illeris, 2001, sid. 20, 21)  

Redovisning av spelandet med Legolas 
Spelet Legolas har idag genomförts ett trettiotal gånger av artikelförfattarna. Kontexten har varit 
olika vid många av tillfällena. Vi tror att spelet har fått fäste så till vida att det kommer att bli ett 
återkommande inslag vid flera utbildningar i olika organisationer samtidigt som vi har fler 
uppdrag hos externa organisationer. 
  
- Halmstad Högskola    2004-2007 
- Electrolux Wascator, Ljungby   2005, 2006 
- Mälardalens Högskola, Innovationsprogrammet 2005, 2006 
- Landstinget, Halland    2005-2007 
- Kärnhuset Montessoriskola, Helsingborg  2005 
- Länsarbetsnämnden, Västmanland,  
 uppdragsutbildning i projektledning  2006 
- KY utbildning, Båstad    2006-2007 
- Försvarsmakten i Halmstad, Kaptensutbildning 2007 

 
Vid det spel som vi väljer att redovisa (Electrolux Wascator) fick lagen diskutera sig fram till sina 
roller själva. Det visade sig att båda lagen valde att fördela rollerna ungefär som de arbeten de 
hade vid företaget, dvs. fabrikschefsrollerna i lagen (roll i spelet) togs av logistikchef respektive 
verkstadschef i verkligheten. Vidare blev två anställda på lagret lageransvarig i respektive lag. 
Eftersom det inte fanns några i lagen som normalt arbetade i produktionen valde båda lagen att 
sätta in lägre kontorspersonal, exempelvis sekreterare som arbetare (montörer) i spelet. 
 
En tydlig skillnad mellan lagen var att det ena laget var försiktiga vid införandet av förändringar 
och inte ansåg att kostnaderna för förändringarna var motiverade. Det andra laget valde att göra 
djärvare och dyrare investeringar. Trots allt valde båda lagen väldigt lika strategier, men olika 
omfattande. Detta var tydligare än i de föregående spelen där lagen bestått av akademiker på 
olika nivå. En orsak till detta kan vara att personerna på företaget använder samma praktiska 
erfarenhet som utgångspunkt och därför bekräftar varandras val. 
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Omedelbart efter spelets tredje och sista omgång gjordes en redovisning av de båda lagens resultat 
runda för runda. Det visade sig att det försiktiga laget hade vunnit beroende på att båda lagen 
misslyckades med en sista stororder. Laget med minst kostnader för investeringar vann därför. 
Det var dock ingen stor skillnad och det djärva laget hade en tydligare positiv trend mellan 
omgångarna, varför en fjärde omgång förmodligen hade lett till att det djärva laget gått om. Efter 
detta ledde vi en genomgång av spelet och bjöd in till reflektion av speldeltagarna. Framför allt 
ville deltagarna diskutera informationsflöde och innehållet i den information som de hade fört 
mellan rollerna. Det var ganska få som deltog i diskussionen, men alla verkade vara delaktiga med 
nickar och skratt. 

Analys och reflektion 
I detta avsnitt försöker vi analysera dels lärandeteorin och dels erfarenheterna från våra 
genomförda spel i syfte att utveckla spelmetodiken, men också visa på spelets nytta för 
akademiskt lärande. 

Lärandekurvan vad gäller antalet tillverkade enheter 
Man kan fråga sig om man verkligen har någon nytta av att lära sig tillverka plastmodeller? I en 
psykologexamensuppsats från 1997, studerade Nicklas Karlsson produktionsspelet linjalfabriken 
som nämnts tidigare. Karlsson (1997) konstaterar att överföringspotentialen blir större ju mer 
inlärningssituationen liknar den situation som den ska överföras till vilket även stöds av Moxnes 
(1984). I vårt aktuella fall är ju kunskapen inte praktisk i betydelsen sammanfogning av 
byggklossar utan i betydelsen samarbete, kommunikation och flödesoptimering. Vår tolkning av 
lärandesituationen är att deltagarna framförallt kände att spelet var lärorikt för förståelsen av 
informationssituationen. Detta är särskilt intressant med tanke på att spelet genomfördes i 
samband med ett forskningsprojekt runt just informationshantering. Möjligen var deltagarna 
färgade till att försöka relatera sina upplevelser till sådana faktorer pga. att förförståelsen av 
kontexten förespeglade att sådana kopplingar borde finnas. 

Båda lagen valde de positioner som personerna hade på riktigt …  
Detta kan ha både fördelar och nackdelar, men framförallt beror det på i vilken kontext man 
spelar spelet. I en situation som på företaget där en del i lärandet består i att faktiskt bli bättre på 
sitt arbete kan man argumentera för att det är bra att öva på sitt ”eget” arbete i spelsituationen. 
Detta skulle kunna leda till att överföringen ökar eftersom inlärningssituationen liknar 
”verkligheten”. Man skulle dock faktiskt även kunna argumentera för motsatsen eftersom det kan 
vara en lärandeeffekt i att få se hur motparten upplever ens insats. Alltså skulle en chef kunna ha 
nytta av att få uppleva konsekvenserna av ett chefsbeslut från ett anställd-perspektiv, medan en 
anställd skulle kunna ha nytta av att uppleva rollen som chef. 

”Minireflektioner” mellan rundorna samt ”Maxireflektion” efter spelet 
Om reflektionen sker i kronologisk eller känslomässig ordning (Gestrelius, 1998) är svårt att 
säga, men vår avsikt är att samla upp upplevelserna i känslomässig ordning eftersom vi tror att 
det är mer engagerande att få börja med de upplevelserna som känns viktigast. Detta ställer stora 
krav på reflektionsledarens egenskaper och vi upplever att vi har blivit allt skickligare på att samla 
upp och teorikoppla upplevelserna för varje gång spelet genomförs. Det är kanske så att även en 
reflektionsledare behöver praktisk upplevelse i form av ett reflektionsseminarium för att ta sig 
runt ett varv i inlärningscykeln mot att bli en bättre reflektionsledare. Vår erfarenhet av vilka 
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upplevelser deltagarna förmodligen kommer att ha och vilka teorier som vi kan förbereda oss på 
blir större för varje gång spelet genomförs. 

Skillnaden mellan planerade och oplanerade upplevelser 
Under spelet bedömer vi att de flesta upplevelserna är oplanerade, dvs. att deltagarna inte vet i 
förväg vilka konsekvenser de kan förvänta sig av ett visst handlande eller beslut. Den totala 
situationen är så pass komplex att det är svårt att förutse hur alla individer ska reagera. Detta 
leder till att deltagarna inte kan planera helt hur de ska kunna utvärdera ett beslut och gå vidare 
mot nästa. Lärandet kan därför komma att innehålla olika typer av kunskaper som inte helt 
stämmer överens med det som planerades vid spelets början. Detta gör det svårt för spelledaren 
att förvänta vissa specifika upplevelser och förbereda sig för dessa. Det kan dyka upp helt nya 
vinklingar som spelledaren saknar teoretisk referensram till, men ändå måste vara lyhörd för att 
fånga upp. Det är dock inte alls säkert att det blir sämre reflektion av detta eftersom deltagarnas 
engagemang och förmåga att själva eller under ledning kanalisera dessa vinklingar kan ge ett stort 
bidrag. 

Hur kan spel användas i en akademisk kontext? 
En viktig del i den akademiska lärandesituationen är möjligheten till reflektion och användandet 
av teoretiska kunskaper. Vi har i våra erfarenheter sett tre olika situationer där spel i kombination 
med mer traditionell akademisk undervisning kan tillföra en värdefull fördjupning av kunskaper. 
Samtliga bygger på spelets utveckling enligt figur 5. Beroende på vad som önskas för effekt, dvs. 
vad som bedöms saknas i utbildningen, används spelet för att förstärka olika delar.  

 
fig. 5 Illustration av spelgenomförande av Legolas i en akademisk kontext. 
 
 

Spel som en konkret upplevelse 
Så som argumentationen förs utifrån framförallt Kolbs (1984) teorier, så finns det en del i 
lärandet som är kopplat till individens möjlighet att uppleva. Att ett spel av typen Legolas bidrar 
med en konkret upplevelse står utom allt tvivel, viktiga komponenter i detta är att det är en 
tävling, att det är en grupp personer och att det är en övning under tidspress.  
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Spel som en integrerande del mellan ämnesområden 
Utifrån våra utvärderingar har vi fått bekräftat att Legolas omfattar ett flertal ämnesområden i det 
att spelet försöker likna ett verkligt företag under en längre tids produktion. Om det är så eller 
inte är en intressant fråga som vi inte har haft någon praktisk erfarenhet av att prova. I augusti 
2004 kommer lärare i ekonomiämnena redovisning, marknadsföring och organisation vid HH 
att spela Legolas med syfte att utvärdera om det är möjligt att använda spelet som en referensram 
för samtliga ämnena för att på så sätt ge studenten en förståelse för hur ämnena hänger ihop. 
Detta initiativ har tillkommit efter en längre tids arbete från dessa ämnesföreträdares sida kring 
hur de ska kunna ge studenter utan praktisk erfarenhet inom ämnena en förståelse för hur de 
hänger samman. 

Spel som tillämpningsövning 
En kurs i till exempel produktionsteknik går igenom fysiska layouter, material-flödesprinciper, 
kostnadsbindningar i produktionsprocessen och andra delområden inom ämnet. Legolas ger 
spelarna möjlighet att införa teorier de har läst om och testa dem ”live” i spelet. På så sätt skapas 
en naturlig avslutning på en kurs eller ett moment i en kurs och studenten kan på så sätt få 
möjlighet att få erfarenhet av att införa teorier i en ”produktion”, vilket de kanske aldrig får 
möjlighet till annars.  

Vår egen lärande-loop som spelledare 
Avslutningsvis vill vi peka på de praktiska tillämpningar och förbättringsförslag som den här 
kursen och den här artikeln har bidragit med. Även vi spelledare genomgår lärandecykler och i 
detta fall har vi med hjälp av teorierna och våra erfarenheter kommit fram till några förändringar 
som vi skulle vilja testa och utvärdera under hösten. I likhet med deltagarna i vårt spel har vi haft 
stor nytta av att spegla våra erfarenheter i teorierna från kurslitteraturen och från andra studier. 
Dessa har bidragit till tillämpningar som vi kan testa praktiskt vid kommande spel. 

Tanken på att införa en slumpfaktor 
Flera utvärderingar stödde vår tanke att likt ett brädspel ha chanskort. Exempelvis skulle man 
kunna tänka sig att en personal plötsligt blir sjukskriven för att skapa fler situationer som liknar 
riktiga situationer. Som det har utnyttjats hittills i spelet så har spelledaren vid ett tillfälle gått in i 
ett lag och beordrat arbetsrotation i produktionen mellan två arbetsstationer. Syftet var att låta 
laget befinna sig i en situation där man knappt nådde fram till full produktion. Detta för att laget 
skulle vara kvar i en situation där de bara ”nästan” klarade sin produktion. Produktiviteten gick 
ner under några minuter och stressade laget på ett sätt som behöll det i tävlingsfokus. En 
slumpfaktor skulle öka framför allt den sociala, samhälleliga lärandeprocessen (Illeris, 2001) då 
det ökar kraven på gruppens förmåga att anpassa sig och interagera baserat på plötsliga 
förändringar. 

Tanken på att införa en ”pre-reflektion” 
Vi har ibland haft problem med att få alla individer engagerade i reflektionen efter spelet. Det är 
ofta några som dominerar och inte oväntat chefer eller de som normalt brukar yttra sig. Idag 
fungerar spelutvärderingen lite som en individuell reflektion, men vi tror att en förändrad 
reflektionsprocess skulle kunna öka engagemanget för den ordinarie reflektionsstunden. Vi 
skissar på en process där varje spelare först får till uppgift att under cirka tio minuter göra en 
individuell reflektion. Därefter låter man laget (exempelvis under en förlängd lunch) komma 
fram till ett gemensamt PM med en analys av lagets prestation och en teoretisk koppling. Denna 



Konferenspapper för HSS 07 | spår: Livslångt lärande 
 

www.hss07.se 12 

redovisas sedan muntligt tillsammans med det andra laget och spelledarna under de former som 
vi använder idag. Vi tror att en sådan förberedelseprocess kan öka djupet på reflektionen 
väsentligt och få samtliga deltagare att engagera sig och reflektera vid någon tidpunkt.  
Vi ser att den individuella reflektionen har tyngdpunkten på en kognitiv och en psykodynamisk 
lärandeprocess eftersom vi söker deltagarnas återkoppling till ämnet och deltagarnas individuella 
engagemang och motivation. Den laggemensamma reflektionen däremot bidrar främst till den 
kognitiva och den sociala, samhälleliga lärandeprocessen. (Illeris, 2001) 

Tanken på medveten rolltillsättning 
Vi känner att de spel vi har genomfört har varit metodologiskt slumpmässiga, dvs vi har inte haft 
en medvetenstrategi för hur exempelvis rollerna ska tillsättas. Med den ringa erfarenhet vi nu har 
skaffat oss tror vi dock att det finns möjlighet att göra medvetna val för oss som spelledare. Vi 
tror att fokus på organisation och ledarskap kan öka om vi fördelar rollerna enväldigt, medan 
fokus på produktionsteori kan öka om vi väljer att låta deltagarna fördela rollerna mellan sig. 
Detta gäller framför allt när spelet går på företag där det finns färdiga roller i organisationen. Vi 
tror dock att det är viktigt att diskutera detta med kunden/uppdragsgivaren vid företaget så att 
denne är införstådd med valen. Vi kommer att testa dessa tankar under höstens spelomgångar 
och jämföra med vilka ämnen grupperna väljer att lägga huvuddelen av reflektionen inom. 

Tanken på mer teori åt företagsdeltagare 
Den senaste erfarenheten gav oss tanken att företagsdeltagare möjligen behöver ett teoriblock 
kopplat till aktiviteten. För att fördjupa lärandeeffekten tror vi att det kan behövas att deltagarna 
först får sätta sin egen praktiska erfarenhet i en teoretisk kontext. Det var tydligt vid spelet i 
företaget att lagen gjorda inbördes ungefär samma sak och att detta var ungefär vad man hade 
gjort i sitt praktiska arbete vid företaget. Ett teoretiskt ramverk skulle kunna bidra med en 
förståelse för vilka olika alternativ som finns och framför allt ett allmänt ifrågasättande av om det 
man själv gör i praktiken är det ”rätta”. 

Summering 
Vi tycker att de spel som vi har genomfört visar på att det finns ett värde av att införa ett bekant 
moment som avdramatiseras därför att det inte är en verklig händelse. Detta gör att deltagarna 
kan ha en givande diskussion om sin egen arbetssituation och sina egna relationer och 
ledarskapsmönster, utan att behöva referera till verkliga händelser. Produktionsspelet Legolas 
fungerar som en sådan upplevelse. 
 
Dock är det viktigt att poängtera betydelsen av debriefing/reflektion och att man stimulerar till 
en koppling till teori. Detta gör att tankar om hur saker skulle kunna genomföras i det verkliga 
fallet eller om hur man skulle bete sig i en liknande verklig situation kommer upp. 
 
Minireflektionerna mellan spelomgångarna gör att deltagarna kan göra iakttagelser och eventuellt 
uppleva tre olika händelser med teoretisering och reflektion emellan. Dessa behövs för att lyfta 
spelet från en lek till ett lärande. 
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