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Bakgrund 
Inom	ett	pedagogiskt	projekt,	vid	Teknisk-naturvetenskapliga	fakulteten	på	Uppsala	
universitet,	prövades	metoden	”Lego	serious	play”	i	kursen	”Hållbart	byggande”,	år	2	på	
Högskoleingenjörsprogrammet	i	byggteknik,	med	syfte	att	undersöka	VARK	
 
Pedagogisk idé  
Idén	med	det	pedagogiska	projektet	var	att	undersöka	en	annan	pedagogik	än	den	
traditionella	metoden	inom	akademin	som	utgår	från	samtalet.	Exempelvis	sker	samtal	
mellan	studenter	vid	seminarium,	förberett	med	inläsning	av	en	bok	eller	artikel	
alternativt	en	”bikupa”	(samtal	två	och	två)	utifrån	innehållet	i	en	föreläsning.	Träningen	
och	inlärningen	läggs	därmed	i	huvudsak	på	det	talade	ordet	och	samtalet.	Men	blir	det	
skillnad	på	samtalen	med	en	annan	metod,	som	istället	är	baserad	på	kinestetik	och	
visualisering?	
	
Ofta	aktiveras	studenterna	via	smådiskussioner	och	samtal,	tex	på	lektionerna,	
föreläsningarna	eller	seminarier.	Tex;	"vänd	er	till	varandra	två	och	två	diskutera	frågan	
X"	Sedan	redovisas	svaren	för	gruppen.	Metoden	utgår	från	samtalet,	kanske	med	en	
inläsning	av	bok	eller	artikel	innan	seminariet	eller	innehållet	i	en	föreläsning	innan	en	
”bikupa”	sker.	Träningen	och	inlärningen	läggs	därmed	i	huvudsak	på	det	talade	ordet	
och	samtalet.	
	
Lärteorier 
Lärteorier	inom	pedagogiken	som	metoden	kan	hänföras	till	är	det	som	kallas	VARK	
samt	John	Deweys	teorier	om	lärande	i	social	gemenskap,	vilka	beskrivs	nedan.	
	
VARK  
Hur	olika	individer	tar	in	och	processar	information,	benämns	lärstilar	och	kan	
förenklas	på	olika	sätt.		En	lärstilskategorisering	förkortas	VARK,	som	betyder	att	
individen	lättast	lär	sig	antingen,	via	sitt	Visuella	sinne,	dvs	synen	eller	via	sitt	Audiella	
sinne,	dvs	hörseln	eller	via	sitt	Ord	sinne	(Read)	dvs	det	skrivna	ordet	eller	via	sitt	
Kinestetiska	sinne	dvs	det	praktiska	eller	erfarenhetsbaserade	intrycket.	Genom	att	
tillse	en	bredd	och	variation	av	läraktiviteter	kan	olikheter	i	lärstilar	tillmötesgås	och	
större	heterogena	studentgrupper	kan	lättare	hanteras.	(Elmgren,	M	&	Henriksson,	A:	
2015)	
	
Den sociala gemenskapen, kommunikationen och lärandet  
John	Dewey,	pedagog,	psykolog	och	filosof	(1859-1952)	menade	att	bästa	sättet	att	lära,	
skulle	vara	via	att	kommunicera	i	en	social	gemenskap.	Han	menade	att	lärandet	utgår	
från	kommunikation	och	aktivt	förhållningsätt	hos	studenten,	och	att	läraren	skapar	
villkoren	för	att	stimulera	tänkandet.	Dvs	att	endast	berätta	om	en	teori	innebär	att	den	
lärande	endast	lär	sig	utantill,	utan	att	förstå	teorin	som	istället	behöver	relevans	och	ett	
sammanhang	i	en	social	kontext.	(Phillips,	DC	&	Soltis,	J	F,	2014)		
	
Metoden Lego serious play 
Projektet	bygger	på	framarbetade	processmetoder	från	"Lego	serious	play"	som	är	
baserad	på	Legos	byggklossar	och	byggsystem.	Idén	utvecklades	1996	av	de	två	
professorerna	Johan	Roos	och	Bart	Victor	vid	IMD	i	Schweiz	samt	LEGO	Groups	ägare	
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Kjeld	Kirk	Kristiansen	som	undersökte	alternativa	strategiska	planeringsverktyg.	I	dessa	
ville	de	utvecklade	förståelsen	av	de	anställdas	medverkan	och	kunskap.	Detta	
inkluderade	3d-modeller	med	lego,	som	olika	typer	av	processutmaningar.	
	
Genom	att	bygga	det	man	vill	förmedla	kan	man	börja	tänka	annorlunda	och	hitta	nya	
vägar	till	målet,	då	arbetet	med	frågeställningar	i	fysisk	form,	i	en	så	kallad	workshop	
aktiverar	tankeförmågan	och	kreativiteten	ökar,	där	de	studenter	som	inte	är	så	verbala	
ges	möjligheter	till	andra	uttrycksformer.	
	
Lego	Serious	Play	är	en	utarbetad	metod	(http://www.lego.com/en-
us/seriousplay/background).	Metoden	skapar	förutsättningar	för	intressantare	och	
roligare	lektioner	för	både	studenter	såväl	som	lärare,	där	läraren	ges	en	större	
pedagogisk	verktygslåda	som	kan	utvecklas,	när	väl	grunden	till	metoden	är	lagd.	
Regelrätta	facit	finns	inte,	så	resultaten	blir	inte	detsamma	i	någon	övning.		

 
Sammanhanget  
I	kursen	”Hållbart	byggande”,	årskurs 2 på Högskolelingenjörsprogrammet i byggteknik	i	
Uppsala,	utgörs	del	av	kursmålen	dels	av	att	studenterna	ska	kunna	hantera	
frågeställningar	för	att	möjliggöra byggande av sunda och hållbara hus dels att studenterna 
ska diskutera och reflektera över hållbar utveckling i byggande och samhällsbyggande utifrån 
ett systemperspektiv.  
	
För	att	pröva	metoden	Lego	serious	play	bjöds	studenterna	i	kursen,	ca	50	stycken,	in	till	
en	workshop	i	slutet	av	kursen.	På	workshopen	fick	de	jobba	med	diskussionsfrågor	
inom	ämnet	hållbart	byggande,	med	metoden,	och	lämnade	därefter	in	sina	reflektioner	
på	nämnda	workshop.	
	
Workshopen 
Inför	workshopen	krävdes	en	god	förberedelse	av	både	frågor,	material	såväl	som	lokal.	
En	aktivitetsbaserad	lokal	med	fem	runda	bord	med	plats	för	drygt	30	studenter	
bokades,	så	det	hölls	två	stycken	workshop	på	kursen	för	att	alla	skulle	få	del	av	
densamma.	Lego	beståendes	av	baslego,	några	temaset	till	viss	del	anpassat	för	
övningarna,	figurer	plus	flera	plattor	i	olika	storlekar,	införskaffades.		Ett	antal	frågor	
förbereddes	utifrån	gemensam	kunskapsbas.	
	
När	studenterna	kom	in	i	lokalen	fanns	uthällt	lego	på	alla	bord	så	att	de	kunde	börja	
med	att	känna	och	undersöka	materialet,	innan	läraren	började	med	att	introduceras	
metoden	samt	beskriva	uppgift	och	syfte	med	workshopen.	
	
En	viktig	utgångspunkt	i	introduktionen	av	metoden,	var	hur	ska	studenten	ska	förhålla	
sig	till	metoden.	Det	betonades	att	legomodellen	är	svaret	på	frågan	och	att	hur	
modellen	ser	ut	spelar	ingen	roll	samt	att	det	inte	finns	fel	svar,	men	däremot	många	
rätta	svar	med	olika	perspektiv.	
	
Workshopen	var	indelad	i	två	delar,	en	uppvärmningsdel	med	enkla	modellövningar	för	
att	studenterna	skulle	vänja	sig	vid	metoden.	Därefter	följde	en	fördjupad	del	där	de	
egentliga	frågorna	i	kursen	hanterades	och	diskuterades.	
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Uppvärmningsdelen	innehöll	frågor	såsom	”bygg	så	högt	du	kan”		”bygg	något	som	gör	
dig	glad”	”	bygg	sommar	i	grupp”.	Frågorna	för	den	fördjupade	delen	var	av	karaktären	
”bygg	något	ohållbart”	”bygg	om	din	kamrats	ohållbara	modell	till	något	hållbart”	”vad	
kan	bli	en	utmaning	i	byggprocessen,	när	byggprojektet	ska	byggas	hållbart,	bygg	i	
grupp	”	”vad	var	det	viktigaste	du	lärde	dig	i	kursen”.	
	
Metodens	upplägg	bygger	på	en	repetativ	sekvens	inom	given	tidsram,	där	en	
frågeställning	lyfts,	till	vilken	deltagaren	bygger	ett	svar.	Svaret	visas	sedan	upp	och	en	
återkoppling	sker.	Frågan	kan	besvaras	individuellt	eller	i	grupp,	och	det	är	något	som	
läraren	styr	och	informera	om	innan	varje	frågesekvens.	Återkopplingen	kan	ske	på	flera	
olika	sätt,	och	det	är	samma	sak	här,	läraren	styr	och	informerar	om	arbetssättet	
vartefter.	
	
Återkopplingsmomenten	på	modellbyggena	kunde	bestå	i	följande	"du	visar	ditt	arbete	
för	en	kamrat	och	berättar	om	dina	tankar",	"du	visar	tyst	upp	ditt	arbete	för	en	kamrat	
som	gissar	svaret	och	sedan	du	berättar	dina	tankar",	"du	beskriver	snabbt	ditt	arbete	
och	gruppen	ställer	snabba	frågor	om	det	till	dig",	"	du	är	tyst	och	visar	upp	ditt	arbete,	
gruppen	diskuterar	och	beskriver	vad	de	ser	och	uppfattar".	
	
Metoden	medverkar	till	att	studenterna	börjar	beskriva	processer	och	tankar,	både	sina	
egna	och	andras,	de	börjar	se	saker	på	nytt	sätt	och	får	nya	ord	som	inte	är	kopplade	till	
de	skrivna	orden	utan	till	modellen	och	vad	den	associerar.	
	
Utvärdering 
Studenterna,	46	stycken,	lämnade	in	varsin	skriftlig	reflektion	över	workshopen,	som	
var	helt	öppen	i	vad	som	förväntades.	Generellt	reflekterade	studenterna	över	metodens	
annorlunda	angreppssätt,	med	det	visuella	momentet,	byggmomentet	som	svar	på	
frågor	men	de	reflekterade	också	över	det	sociala	interagerandet	i	gruppen	och	
nyförvärvade	insikter	i	att	förstå	hur	andra	tänker.	
	
Medverkande	lärare	inkom	också	med	synpunkter	på	workshopen,	med	fokus	på	vad	vi	
skulle	kunna	göra	bättre.	Dessa	handlade	i	huvudsak	om	vikten	av	tydliga	och	anpassade	
frågor,	samt	hur	lärare	kan	utvecklas	och	ge	stöd	i	en	workshopprocess.		
 
Resultat och analys 
Workshopen	mottogs	mycket	väl	av	studenterna,	att	just	lego	användes	kunde	av	en	del	
studenter	ses	som	oseriöst	innan	workshopen	presenterades,	men	sedan	som	något	
nostalgiskt	och	lekfullt.	Deras	skriftliga	reflektioner	över	workshopen	påvisade	att	det	
visuella	i	uppgiften	var	av	vikt	för	att	förmedla	en	tanke,	att	det	skapade	kreativa	
lösningar,	att	man	lyssnade	och	tog	del	av	varandras	åsikter	och	funderingar. Utifrån	
lärteorin	VARK	(Elmgren,	M	&	Henriksson,	A:	2015)	kan	bedömningen	göras	att	
metoden	väl	tillgodoser	både	visuella,	auditiva	samt	kinetiska	lärstilar	och	att	det	
uppskattades	av	studenterna,	med	den	breda	paletten	av	lärstilar.	
	
Att	arbeta	i	en	stimulerande	lekfull	miljö	och	att	kommunicera	i	trygga	grupper	
uppskattades	också	särskilt,	och	ansågs	ge	nya	insikter	och	lärdomar,	vilket	kan	
hänföras	till	John	Deweys	teorier	om	att	tänkande	och	lärande	stimuleras	i	sådana	
miljöer.	(Phillips,	DC	&	Soltis,	J	F,	2014)	
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Från	lärarhåll	ansåg	medverkande	att	det	var	av	vikt	att	anpassa	frågor	och	syfte	noga,	
och	fundera	över	om	studenterna	förstått	frågan.	Att	lärarna	beskriver	metoden	och	
syftet	med	legobitar,	så	att	workshopen	inte	sammankopplades	med	lek,	kan	man	förstå	
är	viktigt	från	studentreflektionerna,	liksom	att	lärarna	arbetade	ut	väl	anpassade	
tidsramar	för	de	olika	frågorna.	
	

	
	

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3, Exempel på fråga: Skapa något som symboliserar vad vi 
lärt oss från kursen ”Hållbart byggande”. 
Studentsvar: Ett låååångsiktigt tänkande är vad som krävs för ett 
hållbart byggande. Vi planerar att leva här länge och då behöver 
vi lägga ned mycket tankekraft för alla generationer framöver.  
 
 

Urval av studenternas reflektioner: 
”Uppgiften	som	handlade	om	att	man	skulle	ta	upp	problem	som	handlade	om	
ohållbarhet	i	byggprocessen	gjorde	att	jag	fick	en	större	förståelse	för	hur	andra	tänker	
och	resonerar	kring	centrala	frågor	i	kursen,	saker	som	jag	kanske	inte	hade	tänkt	på	så	
mycket.	Det	som	många	tydligen	hade	tänkt	på	var	att	allt	är	en	kostnadsfråga	och	att	
det	finns	en	”tröghet”	i	branschen	som	gör	att	förändringar	sker	långsamt	och	endast	om	
det	finns	någon	ekonomisk	vinning	i	det.”	
	
”Nya	metoder	att	angripa	problem	väcker	kreativitet,	samarbete	och	kunskapsutbyte.	
Det	är	roligt	och	stimulerar.	Att	använda	sig	utav	detta	tänk,	som	en	del	i	
skapandeprocessen,	samt	vid	presentation	av	idéer	kan	underlätta	när	man	kört	fast	i	
gamla	banor,	d.v.s.	”som	man	alltid	gjort”.	Det	var	lätt	att	se	vad	de	andra	deltagarna	

Fråga: 
Skapa något 
som 
symboliserar 
vad vi lärt 
oss från 
kursen 

Figur 4, Exempel på fråga:  Vad kan bli en utmaning när 
man ska bygga hållbart ? 
Studentsvar: Vi måste öppna en dörr in till en okänd ny 
framtid, och behöver vara rustade för det och våga ta 
steget. 
 

	

Figur 1, Exempel på uppvärmningsfråga:  Bygg 
så högt du kan på 1 minut Sedan: jämför 
gruppen olika sätt att förhålla sig till uppiften 
 

§	

Figur 4, Exempel på uppvärmningsfråga:  Bygg något som gör dig glad på 1 minut 
Sedan: Kamraterna GISSAR, på en sushi… 
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byggt,	hur	de	såg	på	uppgifterna.	Ett	bra	sätt	att	väcka	kreativiteten	och	förmedla	en	idé	
med	andra	ord.”	
	
”Sammanfattningsvis	tyckte	jag	att	workshopen	var	en	rolig	utmaning	att	vara	kreativ	
på	ett	nytt	sätt,	grupparbetesövningarna	var	roliga	och	intressanta	men	jag	föredrar	nog	
fortfarande	skissblocket	som	idéverktyg.”	
	
”För	mig	var	det	här	ett	helt	nytt	sätt	att	arbeta.	Att	se	andra	jobba	med	Lego	var	kul	för	
de	visar	verklige	hur	olika	vi	tänker	och	även	hur	olika	vi	kan	beskriva	samma	sak.	
Jag	tror	att	det	hade	varit	svårt	att	komma	på	så	mycket	på	så	kort	tid	ifall	samma	
övning	hade	gjorts	med	papper	och	penna.”	
	
”Att	använda	sig	utav	detta	tänk,	som	en	del	i	skapandeprocessen,	samt	vid	presentation	
av	idéer	kan	underlätta	när	man	kört	fast	i	gamla	banor,	d.v.s.	”som	man	alltid	gjort”.	Det	
var	lätt	att	se	vad	de	andra	deltagarna	byggt,	hur	de	såg	på	uppgifterna.	Ett	bra	sätt	att	
väcka	kreativiteten	och	förmedla	en	idé	med	andra	ord.”	
	
”Intressant	punkt	att	höra	vad	alla	tagit	med	sig	från	kursen.	Folk	valde	väldigt	olika	
saker.	Jag	hade	att	man	från	början	skulle	planera	och	utforma	projekt	väldigt	noggrant	
innan	man	börjar	bygga	medan	någon	att	tänkte	mer	på	byggmaterial	och	
byggnadsutformningar.”	
	
”Jag	tror	att	om	man	ger	upplägget	lite	mer	tid	och	i	fler	kurser	så	har	det	en	positiv	
inverkan	på	studenter.	Framförallt	då	detta	kan	förbereda	en	på	ett	bättre	sätt	inför	
framtida	arbetsliv.	Sitta	still	hemma	vid	datorn	kl	20:00	på	kvällen	och	jobba	ensam	med	
en	uppgift	är	inte	samma	sak	som	att	sitta	i	grupp	och	förklara	vad	man	har	gjort	och	
varför.	Det	kräver	också	att	man	kan	mer	för	att	kunna	redovisa	och	förklara	för	sina	
kamrater	varför	man	gjort	på	just	det	viset.	Så	i	det	långa	loppet	så	tror	jag	att	idén	är	
hållbar,	men	att	ha	det	vid	något	enstaka	tillfälle	ser	jag	inte	som	nödvändig.”	
	
”	Jag	uppskattade	den	här	övningen	mycket	och	hoppas	på	mer	liknande	uppgifter,	dels	
för	oss	men	framförallt	för	framtida	ingenjörsstudenter.	”	
	
”Det	roliga	med	den	här	workshopen	var	att	man	på	ett	väldigt	enkelt	och	lekfullt	
sätt	kunde	beskriva	komplicerade	problem	med	tydlighet	och	att	med	några	
enkla	ord	kunde	få	vem	som	helst	att	förstå.	[..]	Dagens	lärdom	är	att	alla	ser	problem	
olika	och	likaså	lösningarna.”	
	
”Att	delas	in	i	mindre	grupper	och	samarbeta	med	olika	små	korta	frågor	var	något	jag	
hoppas	få	se	mer	av	i	andra	kurser,	speciellt	när	vi	får	hjälpas	åt	att	skapa	något	visuellt	
så	att	hela	gruppen	kan	se	vad	som	skall	göras	hela	tiden.	För	mig	är	det	lättare	att	
komma	ihåg	vad	man	har	pratat	om	ifall	det	finns	något	visuellt	man	kan	hänga	upp	det	
på.”	
	
”Kul	att	kunna	förmedla	en	tanke	genom	att	bygga	den.	Visualisera	vad	man	tänkt	på	ett	
annat	sätt	än	med	ord.	Istället	för	att	sätta	ord	till	en	bild,	bygga	saker	till	ord.	Ibland	kan	
det	vara	lättare	att	förstå	om	man	ser	det	fysiskt	(ibland	kompletterad	med	en	
förklaring).”	
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Diskussion och sammanfattning 
Studenterna	av	idag	hanterar	muntliga	redovisningar	väl,	de	har	sedan	tidig	skolgång		
en	god	träning	i	detta.	Däremot	har	de	svårare	att	redovisa	åsikter	och	föra	diskussioner,	
och	i	detta	skulle	kommunikationsförmågan	behöva	tränas	upp.	För	detta	behövs	det	
metoder	och	verktyg,	vilket	projektet	”Lego	serious	play	i	undervisningen”	bidrar	till.	
Metoden	skapar	även	förutsättningar	för	intressantare	och	roligare	undervisning	för	
studenter	likväl	som	för	lärare.		
	
Metoden	är	en	aktiverande	undervisningsform,	där	studenterna	bygger	svar	på	frågor	i	
en	workshop	med	lego,	och	sedan	diskuterar	sina	svar	med	kamraterna.	Workshopen	
leds	av	lärare,	som	förberett	noga	anpassade	frågor	till	avsedd	kurs.	Projektet	involverar	
studenterna	direkt	då	de	arbetar	aktivt	i	workshop	med	metoden.		
	
Resultatet	från	den	genomförda	workshopen	var	av	överhängande	positiv	karaktär.	
Studenterna	ombads	inlämna	en	reflektion	över	workshopen,	och	lämnade	in	utförliga	
och	resonerande	svar,	exempelvis:	”Övningar	som	denna	borde	vara	en	självklarhet	i	
sådana	utbildningar	som	vår.	[..]Känslan	jag	har	fått	av	tiden	på	universitetet	är	att	vi	
ingenjörer	många	gånger	ska	vara	som	beräkningsrobotar.	[..)Mer	problemlösning	
kommer	skapa	duktigare	ingenjörer	och	i	förlängningen	också	bättre	och	effektivare	
samhällen.”		
	
Då	metoden	nyttjar	den	lekfulla	legobiten	som	byggsten,	kan	den	upplevas	som	
flummigt	och	svårbegripligt	för	ingenjörsstudenterna,	och	kräver	därför	goda	
pedagogiska	förberedelser	med	uppföljning,	så	att	workshopen	inte	sammankopplas	
med	barnleksaker	istället	för	kommunikation	mellan	vuxna.		
	
Metoden	kan	bedömas	ge	ett	stort	pedagogiskt	utbyte,	men	kräver	kunskap	om	
metoden,	god	förberedelse	av	läraren,	vilket	kan	ses	som	tidskrävande	och	kräver	även	
lämplig	lokal	med	anpassad	möblering	såsom	flexibla	mindre	gärna	runda	bord	för	
runda-bords-samtal.	Dessutom	krävs	själva	Legobitarna,	som	är	dyra	i	inköp	och	måste	
transporteras	till	platsen,	vilket	försvårar	en	bred	implementering,	utifrån	dagens	
fysiska	miljöer.	Metodens	idé	innebär	att	resultaten	aldrig	blir	detsamma	i	någon	övning,	
dvs	ett	facit	finns	inte.	Detta	kan	upplevas	som	svårt	och	annorlunda	för	de	lärare	såväl	
som	studenter,	som	är	vana	vid	ett	”facit-tänk”.		
	
Metoden	är	bra	för	framtidens	ingenjörer	då	den	befrämjar	kreativitet,	aktivitet	och	
lämpar	sig	för	processfrågor	liksom	diskussionsfrågor	med	olika	alternativa	lösningar.		
Metoden	kan	enkelt	skalas	upp,	en	workshopledare	kan	leda	många	deltagare,	om	
lämplig	lokal	och	legobitar	finns	till	hands.	Metoden	är	även	lämplig	för	grupper	med	
gemensam	förkunskap	i	ett	ämne,	då	man	kan	nå	djupare	inom	ämnen	som	behöver	
diskuteras	med	svåra	infallsvinklar.	
	
Kanske	kunde	universitetsgemensamma	workshoplokaler	skapas,	möblerade	med	
anpassade	flexibla	möbler,	där	det	medges	lån	av	workshoputrustning,	för	att	
framtidens	studenter	ska	kunna	medges	en	pedagogik	som	inkluderar	fler	sinnen,	möter	
upp	bredare	studentgrupper	och	möjliggör	nya	innovativa	perspektiv	inom	lärandet.	
Metoden	”Lego	serious	play”	utgör	en	del	av	det	livslånga	lärandet	för	både	studenter	
likväl	som	lärare	och	skapar	engagemang	och	förutsättningar	för	nya	tankar,	samarbete	
liksom	kunskapsdelning.		
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Sammanfattningsvis: 

• Metoden	kan	lätt	uppfattas	som	oseriös,	då	lego	ofta	sammankopplas	med	leksak	
och	byggklossar	

• Metoden	kräver	lämplig	lokal	och	legobitar	
• Mycket	uppskattad	metod	som	skapar	ett	bra	inlyssnande	gott	lärklimat	
• Metoden	är	lätt	att	skala	upp	
• Lämplig	för	heterogena	grupper	
• 	

Metoden	har	stor	nytta	sett	till	examensmålen	för	ingenjören	såsom	
• Aktiv	diskussion	om	problem	och	lösningar	(via	VARK)	
• Självständigt	och	kreativ	hantering	av		frågeställningar	(via	VARK)	
• Hög	gruppsamverkan	och	kommunikation(J.Dewey)	

 
Fortsättning och hur projektidén kan fortleva 
Genom	att	bredda	kunskapen	om	metoden	för	lärare	och	dess	goda	pedagogiska	avtryck	
skulle	den	få	större	genomslagskraft.		Lättillgänglig	kunskap	om	hur	metoden	kan	
användas,	och	att	den	är	enkel	i	sin	form,	och	har	god	potential	för	att	utvecklas	i	
svårighetsgrader	samt	till	ger	möjlighet	till	en	bredare	&	mer	kreativ	utbildning	är	av	
vikt	för	metodens	fortlevnad.	
	
Det	som	även	skulle	underlätta	för	ett	större	genomslag	av	metoden	är	att	utbilda	
workshopledare,	och	att	bidra	till	att	skapa	lättillgängliga,	tydliga	och	enkla	
instruktioner	anpassade	för	universitetskurser,	med	utprovade	frågor	och	tidsramar.	
Samt	att	inordna	lokaler	med	skåp	(som	kan	öppnad	med	nyckelkort)	med	lego	mm.	
	
Medverkande 
Projektet	genomfördes	av	Petra	Pertoft	samt	Jolanda	van	Rooijen	dessutom	medverkade	
Anette	Benkowski	och	David	Grenot	vid	utförandet	av	workshopen,	vid	Institutionen	för	
teknikvetenskaper,	Uppsala	Universitet,.	
 
Litteraturförteckning 
Elmgren,	M	&	Henriksson,	A:	(2015)	Universitetspedagogik	Studentlitteratur.		
	
Phillips,	DC	&	Soltis,	J	F:	(2014)	Perspektiv	på	lärandet	Studentlitteratur.	
	
Forskningsreferenser	och	utförligare	information	om	metoden	finns	att	läsa	på	
http://www.lego.com/en-us/seriousplay/background	baserad	på	Legos	byggklossar	
och		byggsystem.	
	


