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Om denna workshop 
Sammanfattning 
I denna workshop får eleverna jobba i grupp för att skapa digitala spel med berättelser som på 
lämpligt sätt belyser temat. Eleverna får en introduktion till digitala spel, vad det är, hur de skapas 
och hur man enkelt kan komma igång med att göra egna digitala spel med verktyget Scratch. 

Målgrupp 
Lämplig från ca 8 - 13 år.  

Förkunskaper  
Läskunnighet samt grundläggande datorhantering rekommenderas för att kunna tillgodogöra sig 
innehållet. 

Verktyg & utrustning 
1 dator (PC eller Mac) med internetuppkoppling per grupp. 
Vi använder verktyget Scratch som körs i webbläsaren med insticksprogrammet Flash. 
(Observera att detta verktyg ej fungerar på mobila enheter då det ej stödjer Flash Player) 

Grupper 
Varje grupp består förslagsvis av 3-6 elever.  
Alla bör hjälpas åt med förberedelser och uppgifter, men det är bra om någon ansvarar för de olika 
delarna. En till två ansvarar för berättelsen och designen, en till två ansvarar för grafik och ljud, en 
till två ansvarar för kodning.  
Varje grupp behöver tillgång till en dator under workshopen. Antalet datorer styr antalet grupper 
som kan vara med. Ystad Studios har tillgång till 4 datorer. Max 10 grupper eller 30 elever. 

Syfte 
Syftet med denna workshop är framförallt att skapa något tillsammans. 
Förhoppningsvis blir det något eleverna är stolta över och vill visa upp för andra, men den kreativa 
processen och grupparbetet är minst lika viktigt som resultatet.  
Vi vill även väcka intresse kring skapandet av digitala spel och hur en berättelse kan förmedlas med 
digitala spel. Vi vill inspirera och belysa att alla kan göra digitala spel. 

Tema 
Det övergripande temat är ”En ny vän”.  

Resultat 
Spelen som skapas samlas i en ”Scratch-studio” på webben.  
De kan även samlas på t ex skolans hemsida genom att länka in dem. 

Tidsåtgång 
Förberedelser: I klassrum - minst 2 timmar (3 lektionstimmar).  
Workshop: I Ystad Studios eller klassrum - ca 3 timmar (ca 4 lektionstimmar). 
Efterarbete: Utvärdering, spelanalys och uppföljning i klassrum rekommenderas. 

Viktig information 
Läraren ansvarar för att interaktiva bildmanus och annat underlag som produceras i klassrummet tas med till 
workshopen. Om en elev är sjuk får någon annan elev ansvara för att den frånvarande elevens uppgifter genomförs. 
Vi vill gärna ha er tillåtelse att använda oss av era era digitala spel på vår hemsida och i andra sammanhang.  
Om förhinder föreligger för att publicera era digitala spel, var god att meddela oss detta i förväg!  
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Introduktion 
Vad är ett spel? 
Ett spel består oftast av ett visst antal regler. Det finns oftast ett mål med spelet, en utmaning som 
ska uppnås och som avgör när du har klarat det. Det kan också finnas olika hinder som gör det 
svårare att nå målet. 
Ett spel kan även t ex innehålla olika uppdrag, tidsbegränsningar, svårighetsgrader eller topplistor. 
Detta stämmer in på de flesta typer av spel.  
Sport som t ex fotboll. 
Brädspel som t ex Monopol. 
Kortspel som t ex svälta räv. 
Digitala spel som t ex Candy Crush Saga. 

Övning 
Vilka regler består dessa eller dina andra favoritspel av? 
Det kan vara intressant att fundera på och diskutera.  
Att analysera vilka regler olika spel innehåller är ett bra sätt att förstå dem och lära sig hur ett 
spel är uppbyggt. Läs mer om spelanalys på sidan 21. 

Som spelskapare är det ni som bestämmer reglerna! 

På engelska används samma ord för att spela och leka, play. 

Digitala spel 
Med digitala spel kan du kombinera flera av de tidigare konstarterna så som berättande, film, 
animation, bild, ljud och musik med interaktivitet och spelmekanik, vilket ger helt fantastiska 
möjligheter att berätta en historia, förmedla en känsla och underhålla.  

Idag finns det väldigt många olika typer och genres av digitala spel med många olika 
användningsområden. Spel har oftast målet att underhålla, men det finns många som har andra 
syften, t ex att göra reklam för något, lära oss något eller belysa ett problem. 

Hur gör man digitala spel? 
Idag är det lättare att göra egna spel än vad det tidigare har varit, men det är också mycket svårare 
att nå ut med dem eftersom det finns så väldigt många och spelet riskerar att försvinna i mängden. 
  
Det finns flera digitala verktyg som gör det enklare att bygga spel, både som hobby och 
professionellt. En del verktyg förenklar kodningen så att du inte behöver kunna programmera 
allting. Det finns också många andra som använder verktygen som kan hjälpa dig via internet. 

Demokratiseringen av att göra spel påminner om det som film har gått igenom. Alla kan idag filma 
högupplöst med sina smarta telefoner, vilket är fantastiskt, men det betyder inte att de har 
kunskapen som krävs för att göra en intressant film. Det ger otroliga möjligheter att uttrycka sig, 
men det kan krävas djupare kunskaper i att berätta en spännande historia, ljussätta, klippa, 
ljudlägga etc. för att kunna jobba med det.  

Att jobba med att skapa digitala spel professionellt är liksom filmskapande och andra hantverk 
väldigt tidskrävande. Det tar lång tid och kostar mycket pengar att utveckla spel.  
Du kan göra allting själv som spelutvecklare till ett mindre spel men normalt så är det ett 
grupparbete där många med olika specialistkunskaper jobbar ihop. 

De största TV-spelen skapas idag av flera hundratals människor under flera år och kan kosta mer 
än de dyraste filmerna att producera.    
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Vanliga begrepp inom digitala spel och denna workshop 
De flesta ord och facktermer inom spelutveckling är på engelska. Ofta finns en svensk översättning 
som vi försöker använda i denna workshop.  
Här nedan är några vanliga begrepp inom spelutveckling och några som vi använder i denna 
workshop, både på svenska och engelska med en kort beskrivning.  

Svenska Engelska Beskrivning

Innehåll Content Allt innehåll i spelet så som grafik, design & ljud.

Interaktivt bildmanus Interactive 
storyboard

Bilder och text som beskriver en scen, berättelse eller ett 
skeende. Hjälper alla inblandade att ha en gemensam bild 
av vad som ska skapas och visualiserar vilka komponenter 
som behövs för att skapa innehållet.

Spelutvecklare Game developer Någon som jobbar med att skapa spel.

Mjukvara Software Programkod som körs digitalt, t ex operativsystem, 
ordbehandlare, webbläsare eller spel.

Hårdvara Hardware Fysiska produkter som kör, hanterar eller styr mjukvara. T 
ex spelkonsoler, datorer samt deras tillbehör och 
komponenter så som handkontroller, tangentbord och 
bildskärmar.

Plattform Platform Hårdvara för digitala spel. T ex PlayStation 4, PC, iPad eller 
Oculus Rift.

Interaktivitet Interactivity Samspel mellan spel och spelare. Händelser som spelaren 
skapar som t ex att peka på en pekskärm, klicka med musen 
eller trycka ner en tangent som spelet sedan kan reagera på.

Spelmekanik Game 
mechanics

En uppsättning regler som resulterar i en spelupplevelse. 
Ett spel innehåller ofta flera olika spelmekaniker. 

Kärnmekanik Core mechanics De viktigast spelmekanikerna som spelet bygger på.

Spelutvecklingsverktyg Game 
Development 
tool

Ett verktyg som används för att skapa spel. T ex Scratch 
som vi använder här, Unity, Defold, Unreal. Det finns en 
mängd olika verktyg.

Bugg Bug Ett fel i koden som gör att spelet inte beter sig så som det 
var tänkt.

Animation Animation En serie bilder eller rörelse som skapar en illusion av att 
något är levande och rör sig.

Ljudeffekt Sound effect Ett ljud som är kopplat till en händelse i spelet.

Pixel Pixel Den minsta beståndsdelen i digital grafik.

Upplösning Resolution Hur många pixlar som visas i bredd och höjd. En bild eller 
film har en viss upplösning. En bildskärm kan visa en viss 
upplösning.

2D-grafik 2D graphics Grafik som är uppbyggd av pixlar utan information om 
djup. Kan skapas med valfri teknik.

3D-grafik 3D graphics Grafik med 3 dimensioner som skapas i 3D-program. 
Innehåller information om djup i bilden och kan användas i 
realtidsmotorer för att skapa realtidsgrafik eller förrenderas 
till pixelgrafik.

Pixelgrafik Pixel graphics En digital bild som kan vara t ex handritad, fotograferad 
eller förrenderad ifrån ett 3D-program, har en bestämd 
upplösning och kan inte förstoras utan att bli taggig.
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Vektorgrafik Vector graphics En digital bild som är uppbyggd av punkter med små 
handtag som matematiskt beskriver bilden, har ingen 
bestämd upplösning och kan förstoras utan att bli taggig.

Grafiskt 
användargränssnitt

GUI (Graphical 
User Interface)

Grafik i form av t ex text & knappar som syns på skärmen 
för att ge information och möjlighet att navigera i spelet.

Användbarhet 
(Användarupplevelse)

UX (User 
experience)

Hur spelaren upplever ett spel, t ex om spelaren förstår vad 
hen ska göra härnäst.

Realtidsgrafik Real time 
graphics

3D-grafik som beräknas till pixelgrafik samtidigt som den 
visas på en bildskärm. 

Förrenderad grafik Pre-rendered 
graphics

3D-grafik som är beräknad till pixelgrafik i förväg, 
beräkningen sker alltså inte i realtid.

Berättarröst Voice over En röst som gestaltar en karaktär eller driver berättelsen 
framåt.

Protagonist Protagonist Huvudkaraktären i spelet eller berättelsen.

Antagonist Antagonist Motståndaren / fienden i spelet eller berättelsen.

Sidokaraktär NPC (Non 
player 
character)

Karaktär som är med i spelet men som spelaren inte 
kontrollerar.

Textur Texture Pixelgrafik som placeras på en yta i 3D.

Bana / nivå Levels En bana eller en nivå i ett spel. Många spel är uppbyggda av 
ett flertal banor.

Progression Progression Framsteg som spelaren gör i spelet. Ofta låser spelaren upp 
en ny bana eller liknande när hen har klarat en viss uppgift.

Topplista Hi-score Ett sätt att mäta sig mot andra i hur bra spelaren presterar i 
spelet. 

Användargenererat 
innehåll

User generated 
content

Innehåll som spelarna skapar själva och delar med 
varandra.
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Vad krävs för att göra digitala spel? 
Ett spel är väldigt enkelt uttryckt uppbyggt av 
innehåll och kod. 

Innehåll 
Innehållet i ett digitalt spel består framförallt av 
grafik, design och ljud. 

Grafik 
Grafiken i ett digitalt spel är allt det som syns på 
skärmen, t ex karaktärer, miljöer, objekt, filmer eller 
mellansekvenser, animationer och 
användargränssnitt. 

Grafiken kan vara skapad på väldigt många olika 
sätt, 2D eller 3D, förrenderad eller realtidsrenderad. 

I denna workshop använder vi oss av 2D-grafik som 
kan vara uppbyggd av pixelgrafik eller vektorgrafik. 

Design 
Speldesign är att definiera regler, spelmekanik och interaktivitet. Hur spelaren interagerar med 
spelet och vad som ska hända vid olika händelser.  
Många digitala spel innehåller olika banor, nivåer eller svårighetsgrader som behöver byggas. Ett 
spel blir t ex svårare och svårare eller nya banor öppnas efter hand med ny spelmekanik.  
Ofta har speldesignern speciella verktyg för att designa banor och nivåer. 

Ljud 
Allt det du hör i spelet, t ex ljudeffekter, bakgrundsljud, musik, berättarröst och dialog. Ljud och 
musik i spel kan vara dynamisk och interaktiv, den kan förändras beroende på vad spelaren gör. 

Kod 
Kod skrivs i olika programmeringsspråk och beskriver för hårdvaran (maskinen, t ex smart-
telefonen eller tv-spelet) hur den ska agera på en viss händelse. I ett digitalt spel är det vi som 
måste definiera reglerna och berätta för maskinen hur vi vill att den ska agera baserat på 
speldesignen. 

Vi kan jämföra kodning med vad hjärnan gör för människan. Hjärnan håller reda på en massa 
regler och säger t ex till benen att röra sig när vi ska gå och att reagera på olika händelse.  

Roller och ansvarsområden 
För att skapa ett digitalt spel behövs det någon eller några som ansvarar för en eller flera av dessa 
titlar och ansvarsområden: 

Speldesigner: Spelidé, speldesign, nivådesign. 
Manusförfattare: Berättelse, dialog, text.  
Grafiker: Grafik i 2D och 3D. Animation i 2D och 3D. 
Programmerare: Kod/programmering. 
Ljuddesigner: Ljudeffekter, musik, inspelning av dialog med skådespelare. 
Producent: Projektledare som planerar arbetet, ser till att alla jobbar mot samma mål och att 
gruppen fungerar så bra som möjligt.  

I större spelproduktioner krävs det väldigt många personer med specialistkunskaper inom sitt 
område och många ledare som ser till att alla jobbar mot samma mål och hela tiden vet vad de ska 
göra. 
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Hur kan en historia berättas i digitala spel?  
Det finns många olika sätt att berätta en historia i digitala spel. Ett spel bör vara roligt att spela och 
det är balansen mellan berättande och spelmekanik som ofta är den största utmaningen i 
speldesignen. I många spel finns det mellansekvenser, korta filmer som berättar de viktigaste 
delarna av historien men många strävar efter ett mer subtilt historieberättande där spelaren själv 
får utforska berättelsen. 

Nedan är några hyfsat aktuella exempel på prisbelönade spel som anses berätta en historia på ett 
nytt sätt, förmedla en känsla eller ta upp känsliga ämnen. De är alla på engelska. 

Papers, Please 
En dystopisk thriller som tar upp ett laddat ämne där du spelar en gränspolis som måste göra 
svåra moraliska val och bestämma vilka som ska släppas in i landet. 

That Dragon, Cancer 
Ett spel som tar upp 4-åriga Joels kamp mot cancer i ett poetiskt och fantasifullt spel som 
utforskar tro, hopp och kärlek. 

Gone Home 
Ett spel där du själv utforskar berättelsen och hittar pusselbitar om den försvunna familjen. Du 
har varit borta ett år och kommer hem till ett tomt hus. Var är alla? 

DEVICE 6 
En surrealistisk thriller som använder text som en viktig komponent i spelmekaniken och 
berättar historien på ett nyskapande sätt. 

Heavy Rain 15+ 
Ett interaktivt drama med som släpptes till PlayStation 3 2010 där olika val spelaren gör 
påverkar handlingen. Spelaren spelar olika karaktärer genom spelet för att lösa ett mordfall. 

Monument Valley 
Ett vackert äventyr med grafiska illusioner som en del av spelmekaniken. Spelet har en subtil 
berättelse som inte ger alla svar utan är öppen för tolkningar.  

Unravel 
Ett vackert spel med svensk natur och en berättelse fylld av känslor och kärlek. Det kretsar kring 
en liten figur som heter Yarny som samlar ihop en gammal dams förlorade minnen, historien 
berättas utan dialog.  
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Introduktion av verktyget Scratch 
Grundläggande om verktyget 
Scratch är ett gratis verktyg för att skapa interaktiva berättelser, enkla spel, animationer och lära 
sig grunderna inom programmering. Användarna skapar direkt i webbläsaren och kan dela sina 
verk med varandra. Användarna kan även gilla och kommentera varandras verk.  
Det är möjligt att kopiera varandras kod och innehåll för att fritt förändra och förbättra resultatet. 
Det kallas att remixa.  

Scratch är utvecklat av the Lifelong Kindergarten Group vid MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) Media Lab. 
Scratch och allt innehåll är skapat under Creative Commons Attribution-ShareAlike licens.   
De flesta delarna av Scratch är översatt till svenska. 

Scratch kan köras i de flesta moderna webbläsare, men kräver insticksprogrammet Flash Player 
vilket gör att det i dagsläget inte fungerar på mobila enheter och läsplattor.  

Det finns en förenklad variant för läsplattor och en yngre målgrupp som heter ScratchJr. ScratchJr 
finns tyvärr bara på engelska än så länge. 

Som inspiration för vad ni kan göra i verktyget Scratch kan ni utforska vad andra har skapat i 
Scratch här och titta på våra exempelspel i vår Scratch-studio här. 

På nästa sida finns en översikt över gränssnittet i Scratch med vägledning till de viktigaste 
begreppen och funktionerna. 

Här nedan är en förklaring av några av begreppen som används i Scratch. 

Scen Det som syns på skärmen, kan liknas vid en teaterscen.  
Scenen är 480 pixlar/steg bred och 380 pixlar/steg hög.

Bakgrund Det som syns längst bak på scenen, kan liknas vid en kuliss på scenen.

Sprajt Något som syns på scenen, kan liknas vid skådespelare eller rekvisita på scenen som 
spelskaparen kan regissera.

Klädsel En klädsel är en av bilderna i en sekvens av bilder som är kopplade till en sprajt. De kan 
bytas över tid för att skapa en animation eller förändring av sprajten. Kan liknas vid ett 
kostymbyte av en skådespelare på scenen.

Händelse En händelse som aktiverar något i spelet, t ex en knapp trycks in, något klickas på, 
spelaren går i mål.

Skript Ett skript är kopplat till en sprajt på scenen och består av ett antal kod-block. Kan liknas 
vid regissörens instruktioner till skådespelaren.

Kod-block Kod-blocken är beståndsdelarna som tillsammans utgör ett skript. De är som 
pusselbitar som passar ihop på olika sätt och bestämmer hur sprajten ska agera på olika 
händelser. De skapar tillsammans interaktivitet och spelmekanik.

Remixa Att använda någon annans Scratch-projekt som utgångspunkt för sitt eget projekt och 
göra en ny variant av det.

Ryggsäck Uppfällbar flik i nederkant av användargränssnittet där du kan spara kod-block som du 
vill använda på flera ställen.

Steg Steg används i kod-block som en enhet istället för pixlar för att beskriva bland annat 
rörelse och avstånd.

x & y x representerar en position i horisontell riktning.  
y representerar en position i vertikal riktning.
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Innehåll och mediahantering i Scratch 
I Scratch delas innehållet in i bakgrund, sprajt, klädslar och ljud.  
Se beskrivning av begreppen tidigare under rubriken Grundläggande om verktyget. 

Scratch innehållsbibliotek 
I Scratch finns det en hel del innehåll som kan användas. Titta 
gärna i biblioteken för sprajtar, bakgrunder och ljud.  
Klicka på Skapa uppe till vänster i menyn.  

För att se sprajtbiblioteket, klicka på symbolen för ”Välj 
sprajt från biblioteket”.  

För att se bakgrundsbiblioteket, klicka på symbolen för ”Välj 
bakgrund från biblioteket” nere till vänster.  

För att se ljudbiblioteket, klicka på fliken ljud och klicka på 
symbolen för ”Välj ljud från biblioteket”. 

Innehåll skapat för denna workshop 
Vi har skapat en del innehåll till denna workshop som kan användas fritt. Det kan 
laddas ner här (https://drive.google.com/open?id=0B15YAo4ywxH2Ukd6NWNwVmpKSWs). 

 
Grafikformat 
Grafik i Scratch kan vara antingen i Bitmappsläge (pixelgrafik) eller 
Vektorläge (vektorgrafik).  
Bildredigeringsmodulen i Scratch stödjer båda formaten och det är 
viktigt att tänka på vilken format ni vill använda när ni skapar grafik. 

Fördelen med vektorgrafik är att den inte blir ”taggig” när grafiken 
förstoras eller när spelet kör i fullskärm, vilket pixelgrafik blir.  
Fotografier är i regel pixelgrafik medan grafiska former, illustrationer  
och text lämpar sig bra för vektorgrafik. 

Scratch stödjer import av filformaten jpg och png för pixelgrafik  
och filformatet svg för vektorgrafik. 

Bitmappsläge i bildredigeringsmodulen         Vektorläge i bildredigeringsmodulen 
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Importera grafik till en sprajt i Scratch 
Klicka på symbolen för ”Ladda upp sprajt från fil” 
Välj bilden du vill ladda upp och den blir en ny sprajt som kan bearbetas i Scratch. 

Rita ny sprajt i Scratch 
Klicka på symbolen för ”Rita ny sprajt” 
I Bildredigeringsmodulen ritar du din grafik i vektorläge eller bitmappsläge. 

 
Importera grafik till en bakgrund i Scratch 
Klicka på symbolen för ”Ladda upp bakgrund från fil” 
Välj bilden du vill ladda upp och den blir en ny bakgrund som kan 
bearbetas i Scratch. 

Rita ny bakgrund i Scratch 
Klicka på symbolen för ”Rita ny bakgrund” 
I Bildredigeringsmodulen ritar du din bakgrund i vektorläge eller 
bitmappsläge. 
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Skapa animation i Scratch 
Animation kan skapas på olika sätt i Scratch.  
Vi skiljer på dessa tre olika typer av animation som vi kan använda oss av i denna 
workshop. 

Bildrutsanimation innebär att flera bilder visas efter varandra för att det ska se 
ut som att något rör sig. T ex en karaktär som vinkar med armen. Detta kallas 
klädslar i Scratch.  
I fliken Klädslar kan du skapa en ny klädsel genom att hämta från bibliotek, rita ny, 
ladda upp eller från kamera precis som när du skapar en ny sprajt eller bakgrund. 

Klädslar är alltså olika varianter av samma sprajt, så att sprajten kan byta skepnad 
via kod-block från kategorin Utseende. 

Rörelseanimation innebär att något rör sig över skärmen 
under en viss tid. T ex en boll som sparkas iväg mot ett mål.  
 
Rörelseanimation skapar vi i Scratch med hjälp av kod-block,  
framförallt genom de som ligger i kategorin Rörelse. 

Effektanimation innebär i Scratch en grafisk förändring  
skapad av kod-block ifrån kategorin Utseende. 
Det finns flera grafiska effekter i Scratch att utforska. 

Workshop: Skapa & berätta med digitala spel !13 Version 2.1 2016-09-15



Ljudformat 
Scratch stödjer filformaten wav och mp3 för ljud. 

Ljudfiler i Scratch är kopplade till en specifik sprajt som kan spela upp 
den via kod-block i kategorin Ljud. 

Det finns även möjlighet att skapa musik via kod-block och samplade 
instrument i Scratch. Vi har inte möjlighet att gå igenom alla detaljer 
här, det är något ni kan utforska om ni är intresserade. 

Importera ljud i Scratch 
Klicka på symbolen för ”Ladda upp ljud 
från fil”.  
Välj ljudet du vill ladda upp och det blir en 
ny ljudfil som kan bearbetas i Scratch. 

Skapa ljud i Scratch 
Det går att spela in egna ljud i Scratch.  

• Koppla en mikrofon till datorn 
• Gå till ljudfliken  
• Klicka på symbolen för ”Spela in nytt ljud” 
• Ställ in mirofonvolymen till lämplig nivå  
• Spela in 
• Redigera 

Det går att göra enklare redigering av ljudfilen direkt i Scratch. Det finns även några effekter som 
enkelt kan användas. 
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Skapa interaktivitet och spelmekanik med kod-block (förenklad visuell programmering) 
Scratch är också ett programmeringsspråk som använder sig av kod-block vilka kan kombineras i 
många kombinationer i olika skript för att skapa interaktivitet och spelmekanik.  

Kod-blocken är arrangerade i kategorier och det går inte att beskriva alla funktioner i detalj här, 
men Scratch har en bra hjälpfunktion som beskriver de olika blocken. Klicka på hjälpsymbolen och 
sedan på det kod-block ni vill ha mer information om. 

Här är en översikt över de olika kod-blocken och dess kategorier. 
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Variabler 
En variabel kan spara ett 
värde i form av t ex 
numeriska tal eller 
textsträngar.  

Listor 
En lista kan spara flera 
värden som kan sorteras 
på olika sätt. 

När ni skapar variabler och 
listor kan ni välja om de 
ska vara synliga för alla 
sprajtar (global) eller 
enbart den sprajt som är 
aktiv (lokal). 



Sammanfattning av koncept och uppgifter  
Förberedelser i klassrummet  
Tidsåtgång: Minst 2 timmar (3 lektionstimmar).  
1 lektion med introduktion av konceptet, inspiration och gruppindelning.  
1 - 2 lektioner med fokus på berättelse och speldesign för att skapa ett interaktivt bildmanus.  
1 - 2 lektioner med fokus på att skapa innehåll. 

Vi vill att ni använder er av temat ”En ny vän” 

1. Introduktion 
1.1. Presentation av uppgifterna och inspiration. 
1.2. Gruppindelning 
1.3. Skapa användarkonton i Scratch  

2. Skapa ett interaktivt bildmanus 
2.1. Berättelse och speldesign 
2.2.Definiera innehållet 
2.3.Definiera interaktivitet och spelmekanik 

3. Skapa innehåll 

Workshop i Ystad Studios eller annan lokal enligt överenskommelse 
Tidsåtgång: Normalt ca 3 timmar (4 lektionstimmar) eller enligt överenskommelse. 

Kom ihåg att ta med era interaktiva bildmanus, allt innehåll som grupperna skapat 
på USB-minne samt era inloggningsuppgifter till Scratch. 

Varje grupp behöver tillgång till en dator.  
Observera att Ystad Studios i dagsläget har tillgång till 4 datorer för utlåning. 

4. Introduktion (0,5 h) 
4.1. Spelpedagog(er) presenterar workshopen och verktyget Scratch 

5. Importera, bearbeta och skapa innehåll i Scratch 
6. Skapa interaktivitet och spelmekanik genom att koda innehållet 
7. Testa och fixa buggar 
8. Dela ert digitala spel 
9. Presentation av de digitala spelen (ca 2 min / grupp, totalt ca 0,5 h) 
10. Utvärdering (om tid finns, annars sker detta i efterhand) 
11. Spelanalys (fördjupning, valfritt att göra i efterhand) 
12. Återkoppling och feedback (valfritt att göra i efterhand) 

Punkterna 5-7 repeteras tills det att gruppen är nöjd med resultatet eller tills tiden tar slut.  
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Förberedelser i klassrummet - fördjupade instruktioner 
Tidsåtgång  
Tidsåtgång: Minst ca 2 timmar (3 lektionstimmar).  
1 lektion med introduktion av konceptet och inspiration.  
1 - 2 lektioner med fokus på berättelse och speldesign för att skapa ett interaktivt bildmanus.  
1 - 2 lektioner med fokus på att skapa innehåll. 

1. Introduktion 
1.1 Presentation & inspiration 
I klassrummet presenterar läraren först konceptet och uppgifterna. 

Använd materialet i detta kompendium som underlag för presentationen.  
Ha gärna en inledande diskussion kring spel. 
Vill ni ha hjälp med introduktionen är ni välkomna att kontakta Carolina. 

1.2 Gruppindelning 
Varje grupp består förslagsvis av 3-6 elever.  
Alla bör hjälpas åt med förberedelser och uppgifter, men det är bra om någon ansvarar för de olika 
delarna. En till två ansvarar för berättelsen och designen, en till två ansvarar för grafik och ljud, en 
till två ansvarar för kodning.  
Varje grupp behöver tillgång till en dator under workshopen. Antalet datorer styr antalet grupper 
som kan vara med. Ystad Studios har tillgång till 4 datorer. Max 10 grupper eller 30 elever. 

1.3 Skapa användarkonton i Scratch 
Minst en i varje grupp måste skapa ett konto i Scratch för att kunna delta i workshopen.  

1. Gå till scratch.mit.edu i en webbläsare på en dator. 
2. Om språket inte är svenska, ändra språk till svenska längst ner på sidan. 
3. Klicka på ”Gå med Scratch” i högra delen av den övre listen. 
4. Följ sedan anvisningarna. 
5. Välj ett användarnamn och lösenord (och se till att komma ihåg det). Upprepa lösenordet.  
6. Klicka på nästa. 
7. Ange månad och år som du är född, kön och land.  
8. Klicka på nästa. 
9. Ange din e-postadress. Upprepa e-postadressen. (Har du ingen e-postadress så kanske du kan 

använda en lärares eller en kompis.) 
10. Klicka på nästa. 
11. Du är nu inloggad och kan spara dina projekt. 
12. För att kunna dela dina verk och kommentera så måste du bekräfta din e-postadress via mejlet 

som skickats till den. 

2. Skapa ett interaktivt bildmanus  
Nu ska ni tänka ut ert digitala spel, vad ni vill berätta och hur spelet ska fungera.  
Skapa er berättelse och speldesign, rita och beskriv i ett interaktivt bildmanus för att kunna 
definiera vilket innehåll som behöver skapas. Alla i gruppen hjälps åt. 
Längst bak i detta kompendium finns ett exempel på ett interaktivt bildmanus. 

Viktigt att tänka på!  
Att skapa digitala spel och berättelser är väldigt kul, men kräver mycket tid och tålamod.  
Egen speldesign, idéer och innehåll uppmuntras, men det finns en risk att det kräver mer tid än 
vad vi kan erbjuda i denna workshop. 

Skapa något riktigt enkelt till att börja med. 
Det digitala spelet ska max ha 2 minuters speltid. Det är den tiden ni har på er att visa ert digitala 
spel i slutpresentationen. 
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Begränsa spelmekaniken till en eller ett par viktiga funktioner genom att prioritera vad som är 
viktigast för berättelsen och upplevelsen. 

Det är så mycket roligare att hinna få något fint som blir färdigt och fungerar än en idé som är 
fantastisk men som blir för komplicerad för att lösa i gruppen och som kanske inte fungerar.  
När ni väl sitter med ert spel i Scratch så vet vi av erfarenhet att ni säkert vill prova en massa saker. 
Den mesta av tiden behövs till finputsning och förbättringar när ni väl kan testa ert spel.  
 
Ni har möjlighet att jobba vidare på era digitala spel och berättelser på egen hand efter 
workshopen, men det är valfritt. 

2.1 Berättelse och speldesign  
Vad vill ni berätta om och hur ska ni förmedla berättelsen i ert digitala spel? 
Vi vill att ni använder er av temat ”En ny vän” 

Dessa frågor kan vara till hjälp när ni gemensamt ska komma fram till en berättelse och speldesign: 

Rita och beskriv er berättelse och ert spel i så mycket detalj som möjligt.  
Använd det interaktiva bildmanuset som finns längst bak i detta häfte. 

Testa gärna er idé och berättelse på någon innan ni går vidare. Är det något som är oklart?  
Att ändra i den här fasen är enkelt jämfört med vad det är att ändra senare i processen då det 
kan ta mycket tid att göra om arbete som ni redan har lagt ner på innehåll och kod. 

2.2 Definiera innehållet 
Bryt ner ert interaktiva bildmanus till listor med allt det innehåll ni vill skapa.  
Lista vilken grafik som behöver skapas. Allt som syns på scenen i form av bakgrunder, spritar 
(karaktärer, objekt, animationer). Hur ska det låta? Lista även vilka ljud som ska spelas.  
Skriv ner allt på ert interaktiva bildmanus. 

2.3 Definiera spelmekanik & interaktivitet 
Beskriv den grundläggande spelmekaniken och den interaktivitet spelaren har med spelet.  

Vem ska berättelsen handla om? Huvudkaraktär
Var ska berättelsen utspela sig? Miljö
Vilket mål ska huvudkaraktären nå? Mål, uppdrag
Vad ska hända som innebär ett hinder på vägen? Problem
Hur ska spelaren lösa problemet? Lösning
Vilken typ av spel vill ni göra? Speltyp, genre
Vilken känsla vill ni att spelaren ska känna? Känsla, atmosfär
Vad vill ni att spelaren ska ta med sig eller lära sig? Budskap
Kan spelaren vinna eller förlora? 
Vad är det som gör att spelaren vinner eller förlorar?  
T ex ta sig i mål, få en viss poäng eller förlora alla sina liv.

Vinsthändelse 
Förlusthändelse

På vilket sätt styr spelaren spelet? Kontroll
Ska spelaren ha flera försök, liv eller liknande? Liv
Finns det andra karaktärer med? Sidokaraktärer
Vilka saker finns med? Objekt
Vad är det som gör spelet roligt? Rolighetsfaktor
Vad är det som gör att spelaren vill spela igen? Återspelbarhet
Vem vill ni göra spelet för, vem ska spela ert spel? Målgrupp
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Exempel: ”Huvudkaraktären ska kunna gå vänster och höger med hjälp av piltangenterna. 
Spelaren ska hitta 4 gula bollar och samla ihop dem genom att gå fram till dem. När alla bollar 
är hittade har spelaren klarat spelet. Spelaren ska kunna skriva in sitt namn för att vi ska kunna 
använda det i dialogen.”  

Beskriv också övrig interaktivitet på scenen, händelser som spelaren gör för att aktivera någonting 
(klicka på något med musen, tryck ner en tangent, gå i mål) och sedan vad som ska hända (ett ljud 
spelas, något flyttar sig, bakgrunden byts, något animeras etc).  

Skriv ner allt på ert interaktiva bildmanus. 
Gör det noggrant och tänk igenom hela spelupplevelsen, det gör det mycket lättare sedan när ni ska 
koda och skapa er spelmekanik och interaktivitet. 

3. Skapa innehåll 
Nu ska ni skapa det innehåll ni behöver. Fokusera främst på hur det ska se ut, grafiken.  
Hur ska huvudkaraktären se ut? Vilken bakgrund behövs för att illustrera miljön ni befinner er i? 
Alla i gruppen hjälps åt.  

Om innehåll 
Vi uppmuntrar er att skapa ert eget innehåll.  

Rita på papper, i datorn, bygg med lera, fotografera eller välj det konstnärliga uttryck ni vill 
använda. Det är valfritt, men allt måste digitaliseras för att kunna användas i Scratch.  

Ni kan digitalisera det ni har ritat på papper genom att fotografera det med en läsplatta eller 
modern mobiltelefon för att sedan lägga över det på datorn. 
Vi vill att ni tar med er digitalt innehåll till workshopen, använd gärna ett USB-minne. 

Under rubriken Innehåll och mediahantering i Scratch kan ni läsa mer om det innehåll som finns 
att tillgå i Scratch och det som vi skapat samt hur ni importerar, skapar och bearbetar innehåll i 
Scratch. 

Viktigt om upphovsrätt och att använda innehåll från internet 
Endast eget innehåll eller det innehåll vi tillhandahåller är tillåtet att använda. Musik, ljud, bilder 
och filmer från internet är skyddade av upphovsrätt och får inte användas. 
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Workshop - fördjupade instruktioner 
Kom ihåg att ta med era interaktiva bildmanus, allt innehåll som grupperna skapat 
på USB-minne samt era inloggningsuppgifter till Scratch. 

4. Introduktion 
4.1 Presentation 
En eller flera pedagoger presenterar workshopen och verktyget Scratch. 

5. Importera, bearbeta och skapa innehåll i Scratch 
Under rubriken Innehåll och mediahantering i Scratch kan ni läsa mer om det innehåll som finns 
att tillgå i Scratch och det som vi skapat samt hur ni importerar, skapar och bearbetar innehåll i 
Scratch. 

Bearbeta ert innehåll och placera det på scenen enligt ert interaktiva bildmanus. 

6. Skapa interaktivitet och spelmekanik genom att koda innehållet 
Följ ert interaktiva bildmanus, klura ut vilka kod-block ni behöver tillsammans.  
Använd kod-blocksöversikten, Scratch-korten och hjälpfunktionerna i Scratch till hjälp. 
Om ni fastnar så fråga en annan grupp eller vår spelpedagog. 
 
Ibland fungerar det kanske inte riktigt så som ni har tänkt, det är ingen fara!  
Då är det bara att försöka hitta en annan lösning som fungerar bättre. Det händer ofta att man 
hittar bättre lösningar eller får nya idéer när man jobbar tillsammans med sitt spel.  
Tänk bara på att det tar tid att testa olika lösningar. 

7. Testa och fixa buggar 
När något inte fungerar så som det är tänkt kallas det en bugg. Ett fel helt enkelt. Då måste ni hitta 
felet och försöka rätta till det.  

Testa ofta under tiden ni skapar, speciellt innan ni börjar med något nytt moment för att lättare 
hitta problem eller buggar i nya funktioner.  

Testa gärna också på någon annan än de som är i gruppen under tiden ni skapar.  
Förstår alla vad man ska göra i ert digitala spel? 
 
Koda är som sagt kul, men kräver tid och tålamod. Håll det enkelt och se till att det fungerar innan 
ni börjar lägga till eller testa nya grejer. 

8. Dela ert digitala spel 
Dela ert digitala spel i Scratch så att andra kan spela det.  
Klicka på ”Dela” uppe i högra hörnet under ert användarnamn.  
På projektsidan kan ni skriva instruktioner för hur man spelar 
spelet och ange noteringar & beröm, om ni har lånat grafik, 
ljud eller kod från någon så ska de krediteras här. 

På projektsidan kan ni även få kod för att bädda in ert spel på en annan webbsida eller dela på 
sociala nätverk. 

De digitala spelen kan komma att publiceras i Film i Skånes Scratch-studio eller annan Scratch-
studio som är kopplad till er skola eller workshop. 

9. Presentation av ert digitala spel 
Varje grupp får 2 min på sig att berätta om processen och visa sitt digitala spel för gruppen. 
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10. Utvärdering 
Om tid finns, annars får ni göra det när ni är tillbaka i klassrummet. 
Individuell utvärdering samt efterföljande diskussion i helgrupp. 
  
1. Vad har du lärt dig?  
2. Vad har varit roligt?  
3. Vad har varit mindre roligt? 
4. Hur fungerade gruppen?  
5. Är du nöjd med resultatet?  
6. Är du nöjd med din insats? 
7. Finns det något som du tycker kunde varit bättre med denna workshop? 

11. Analys av spel 
Att analysera olika spel är ett bra sätt att förstå dem och lära sig hur ett spel är uppbyggt. 
Här är ett antal frågor som kan användas för att analysera ett spel och diskutera utifrån. 

12. Återkoppling och feedback 
Vi vill gärna ta del av resultatet av er utvärdering och höra era tankar om hur vi skulle kunna 
förbättra denna workshop. Vi är tacksamma om ni återkopplar till Carolina. 

Vem och/eller vad handlar spelet om? Huvudkaraktär, tema
Var utspelar spelet sig? Miljö
Vad ska spelaren uppnå, finns det ett mål med spelet? Mål, uppdrag
Vad kan spelaren göra? Funktioner
På vilket sätt styr spelaren spelet? Kontroll, interaktion
Vilka tydliga regler innehåller spelet? Regler
Vilken typ av spel är det? Speltyp, genre
Vilken känsla får ni av spelet? Känsla, atmosfär
Vad händer som innebär hinder på vägen? Problem
Hur ska spelaren komma runt hindret och lösa problemet? Lösning
Vad kan spelaren lära sig eller ta med sig från spelet? Budskap
Kan spelaren vinna eller förlora? 
Vad är det som gör att spelaren vinner eller förlorar?  
T ex ta sig i mål, få en viss poäng eller förlora alla sina liv.

Vinsthändelse 
Förlusthändelse

Har spelaren flera försök, liv eller liknande? Liv
Finns det andra karaktärer med? Sidokaraktärer
Vilka saker finns med i spelet? Objekt
Vad är det som gör spelet roligt? Rolighetsfaktor
Vad är det som gör att spelaren vill spela igen? Återspelbarhet
Vem är spelet gjort för? Målgrupp
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Tips och länkar 
Scratch och kodning 
Kodboken - en gratis tjänst från Kodcentrum, en ideell förening som helt gratis introducerar barn 
och unga till programmering och digitalt skapande. Innehåller bra övningar. 
Kodboken har även en bra lista med tips och länkar för att utforska vidare.  

Lärarhandledning för årskurs 1-6 från iiS 

Spel där spelarna kan bygga eget innehåll 
LittleBigPlanet - bygg egna banor och dela dem med ett stort community. 
Minecraft- bygg egna världar och dela dem med ett stort community. 

Verktyg för att göra egna spel (professionellt) 
2D 
Game Maker Studio 
Defold 

3D 
Unity 
Unreal 

Utbildningar inom spelutveckling 
Dataspelsbranschen har en lista över utbildningar med inriktning på spelutveckling. 
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Om Film i Skåne 
Film i Skåne AB är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film vars uppdrag är att 
främja filmverksamhet i Skåne samt att öka tillväxten i Skåne genom filmproduktion.  
Film i Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Invest in Skåne AB och 
Tourism in Skåne AB av Business Region Skåne AB. 

Film i Skåne Barn och Unga arbetar på olika sätt för att barn och unga ska få möjlighet att se, skapa 
och reflektera kring samt visa upp sina egna rörliga bilder - oavsett var i Skåne man är bosatt.  
I detta arbete ingår information om skolbio och eget skapande med rörlig bild som en del av t ex 
Skapande skola, samt förmedling av filmpedagoger för kompetensutveckling och arbete ute i länet.  
 
Film i Skåne driver också Ystad Studios Film Camp, en pedagogisk studio i direkt anslutning till 
filmproduktionsfaciliteterna i Ystad Studios, där olika grupper kan boka in sig för att under 
handledning av professionella pedagoger göra film i autentisk inspelningsmiljö. 
 

www.filmiskane.se 

Om GameFlame 
GameFlame skapar digital magi med fokus på spel, digital media och grafisk design. 

Oscar Wemmert är Kreativ Producent på GameFlame. Han har nästan 20 års erfarenhet från 
produktion av spel och digital media och har varit involverad i mer än 20 släppta spel för olika 
plattformar som tillsammans har sålt flera miljoner exemplar.  
T ex LittleBigPlanet 3 till PlayStation 4, LittleBigPlanet PS Vita samt en mängd barnspel - Häst & 
Ponny, Bamse i Egypten och många av Sveriges Televisions julkalenderspel. 

www.gameflame.se 

Om Scratch 
Scratch är utvecklat av the Lifelong Kindergarten Group vid MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) Media Lab. Scratch är skapat under Creative Commons Attribution-ShareAlike licens. 

Översättningen till svenska av Scratch-korten är gjord av Malin Christersson. 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http://www.filmiskane.se
http://www.gameflame.se
http://www.media.mit.edu
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
http://www.malinc.se/programming/scratch/sv/scratch_cards.php
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Interaktivt bildmanus - stort 

Interaktivt bildmanus - stort - Skapa och berätta med digitala spel

Scen nr: 
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