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INFO OM PROJEKTET
Projektledare: 
Maria Elfving
Projektägare: 
Örnsköldsviks
FN-förening. 

Finansering: Allmänna 
arvsfonden och 
Örnsköldsviks kommun

Projektnamn: Utopia – ett 
KUL barndemokratiprojekt

DEMOKRATI 
Demokrati ÄR inte, 
det är något som 
görs. 

Demokrati är mer än 
ett majoritetsbeslut.  
Demokrati bygger på en 
överenskommelse om 
HUR beslut ska fattas på 
olika nivåer i samhället, 
demokrati handlar även 
om samhällsansvar, 
delaktighet och 
mänskliga rättigheter.

Skolan har både 
ett demokrati- och 
kunskapsuppdrag. Dessa 
brukar kallas skolans 
dubbla uppdrag. Skolans 
omfattande uppdrag 
behöver ständigt 
utvecklas och förnyas. 
Det är mot denna 
bakgrund som projektet 
Utopia har skapats. 

SPELET 

Samarbetsspelet 
Utopia World 
utspelar sig i en 
fiktiv galax där 
spelarna ställs 
inför olika uppdrag.   

Barnen är delaktiga 
i skapande- och 
utvecklingsprocessen. 
Miljö och bakgrunds-
mässiga förutsättningar 
i spelet skapas av elever 
på skolor i Örnsköldsviks 
kommun. Teckningar 
och berättelser samlas 
in och utifrån dessa 
utformas ett spel 
av professionella 
spelkonstruktörer. 
Barnen speltestar 
och ger feedback till 
utvecklingsteamet. 

Utöver demokrati-
målet är avsikten med 
spelet att väcka barns 
nyfikenhet, lust och 
vilja att engagera sig i 
samhällsfrågor. 

SAMARBETSPARTNERS
Örnsköldsviks 
kommun (Kultur- och 
fritidsavdelningen, 
Bildningsförvaltningen, 
Tillväxtavdelningen), 
Kulturskolan, Sliperiet, 
Lärarförbundet,  
Industrigruppen 
Örnsköldsvik, HUMlab 
(Umeå Universitet), 
Demokratiakademin, 
Kulturverket Umeå.

PROJEKTET

Projektet använder 
spelifiering och 
barns delaktighet 
för att ta fram ett 
innovativt digitalt 
demokrativerktyg.

Det interaktiva spelet 
Utopia World har som 
utgångspunkt ”vi kommer 
längre och når högre om vi 
samarbetar”. 

Projektets primära 
målgrupper är barn i 
åldrarna 9-13 (åk 4-6) 
& aktörer som jobbar 
med demokratimetod- 
utveckling.

Den pedagogiska 
metoden som används är 
inspirerad av Kulturverket  
Umeå . Utgångspunkten 
är: ”barn säger åt proffs 
vad de ska göra”.

Slutprodukten ska pakete-
ras som en metod/modell  
som enkelt ska kunna 
spridas och användas av 
aktörer som jobbar med 
demokratimetodutveck-
ling och teknologibaserad 
inlärning för barn. 
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