
Skålen som ökar din kunskap om solsystemet

Rapport
Examensarbete i industridesign
på kandidatnivå (22.5hp)
Vårterminen 2017

Ludwig Löwf
Examinator: Lars Löfqvist
Handledare: Britta Teleman



”Astronomy - The science that deals with 
the material universe beyond the earth’s 

atmosphere.” (Dictionary 2017)



Sammanfattning
Astronomi är ett ämne som både intresserar och skrämmer, 
dock så finns det en del missuppfattningar om astronomi. För 
att förstå omvärlden och utvecklingen av den världsbild vi har 
idag behöver man kunna en del om astronomi.

Mitt syfte med detta examensarbete var att öka såväl min som 
andras kunskap och intresse för astronomi då det är en sådan 
viktig beståndsdel i hur vår värld ser ut idag, och hur den 
kommer att se ut i framtiden. 

Det åstadkom jag genom att använda kvalitativa intervjuer för 
att ta fram en problemställning och sedan utveckla en lösning 
på problemet. Då syftet med en kvalitativ undersökning är att 
få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt av det 
fenomen man vill belysa passade denna metod in för att hjälpa 
mig göra min diffusa frågeställning mer greppbar.

Under mina intervjuer upptäckte jag att barn ofta är 
intresserade av astronomi då de börjar lära sig om det i 
grundskolan. Men det har visat sig att lärare och föräldrar 
har bristande kunskap inom ämnet och lär följaktligen ut fel 
information om astronomi till framtida generationer. Min 
problemställning blev då att öka intresse för astronomi till 
barnfamiljer vid matbordet. Det är vid matbordet hela familjen 
brukar vara samlad och man kan då tillsammans lära ut rätt 
kunskap till såväl barn som föräldrar. På så vis skapar man en 
lärande konversation runt ämnet. 

Jag använde mig av brainstormingmetoder för att ta fram 
lösningar på problemet. Det resulterade i en matskål där 
innerskålen har vårat solsystem i sig och planeterna där innuti 
är skalenliga i förhållande till varandra. På så sätt lär man sig 
hur planeterna i solsystemet förhåller sig till varandra medan 
man njuter av sin måltid.  



Förord
Detta projekt har varit väldigt lärorikt. Dels för att jag lärt mig 
mycket om designprocessen genom att testa nya metoder men 
även för att min kunskap om astronomi har ökat markant. 
Jag tyckte att jag hade goda kunskaper i astronomi innan jag 
började projektet men efter att jag intervjuat människor om 
astronomi och av eget intresse sett på dokumentärer kan jag 
med säkerhet säga att jag nu vet dubbelt så mycket om det 
än jag gjorde innan. Så det bästa sättet att öka sin kunskap 
om astronomi kanske egentligen är att tillägna ett helt 
examensarbete åt det. 

Jag vill även tacka alla de jag intervjuat. Vissa människor kan 
tycka astronomi är ett jobbigt ämne då det ibland känns för 
abstrakt, men ni stod ut med långa intervjusessioner och gav 
mig den information jag behövde för att skapa mitt slutresultat. 
För detta får var och en av er ett stort tack!
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Metodförklaringar
Designprocess
En utvecklingsprocess där olika metoder används för att nå 
ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av design. 
Den kan tillämpas på många olika områden som till exempel 
processer, varor, tjänster och miljöer.

Iterativ process
En process för att komma fram till ett beslut eller önskat 
resultat genom att upprepa analysrundor. Målet är att få det 
önskade resultatet närmare upptäckt med varje repetition 
(iteration).

Kvalitativa intervjuer
Genom att använda sig av långa och djupgående intervjuer får 
man en så bred och noggrann beskrivning som möjligt av det 
fenomen man vill belysa. 

Marknadsanalys
En analys av en nuvarande marknad, i syfte att skapa eller hitta 
behov för marknadens konsumenter.

Moodboard
Ett collage av fotografier, materialprover och ibland ord eller 
fraser. Den visualiserar kontexten av marknaden, användarens 
liv, eller själva produkten.

Osborns idésporrar
Genom hjälpord ser man nya vinklingar på problem. Exempel 
på orden är: förstora, förminska, kombinera, bearbeta. 

Scenario
Ett tänkt händelseförlopp i anknytning till användarens 
upplevelse av produkten. 



1.0 Introduktion
1.1 Bakgrund
Rymden har alltid funnits där. Den fanns där när vår jord 
skapades och kommer finnas där när Jorden inte längre gör 
det. Den kan kännas oändlig och tom, men samtidigt gömmer 
den planeter och stjärnor i en sådan mängd som vi inte ens 
kan föreställa oss. Det sägs att det till och med finns fenomen 
där ute som känns för abstrakta för att ens kunna existera i 
vår verklighet. Vetenskapen om denna värld utanför vår jords 
atmosfär kallas astronomi. 

Astronomi är något jag länge varit intresserad av. Att det finns 
en sådan onaturlig värld där ute som vi faktiskt är en del av. 
För mig känns det både romantiskt och inspirerande att prata 
om och tänka på.

Då jag diskuterat med människor om astronomi har det 
funnits de som inte vill ha något med det att göra. De tycker 
astronomi är för abstrakt och svårgreppbart, och har därför 
väldigt begränsad kunskap om ämnet. Det har även funnits de 
som delar mitt intresse för astronomi, men kunskap om ämnet 
behöver nödvändigtvis inte existera bara för att man visat 
intresse. 

Att ha kunskap om astronomi är att ha kunskap om oss som 
människor, och den värld vi lever i. Hur kom vårt solsystem 
till? Hur skapades planeten vi lever på? Kommer vi kolonisera 
våra grannplaneter i framtiden? När ett genombrott inom 
astronomi görs kan det förändra hela vår världsbild, och få oss 
att bättre förstå den värld vi lever i. 

Men är det sant att det finns en brist på kunskap om ämnet?

Dunlop (2000) gjorde en undersökning på barn i åldrarna 
7 till 14 år. De blev bland annat frågade varför dagtid och 
nattetid inträffar. Flera av barnen trodde att natten orsakas 
av att månen blockerade solen, och andra trodde att månen 
orsakar natten på ett liknande sätt som solen orsakar dagtid. 
Men det är inte bara barn som har missuppfattningar om 
astronomi. I en studie på 1120 vuxna Amerikaner visade 
det sig att 45% av dem inte trodde att solen var en stjärna. I 
en annan studie på 49 lärarstudenter var det bara en av dem 
som gav en vetenskapligt godtagbar förklaring till varför 
årstider existerar. Dessa exempel tyder på att en orsak till 
barnens missuppfattningar skulle kunna ligga i lärarnas 
felaktiga idéer. Sammanfattningsvis skriver Dunlop att 
även en kort period av instruktioner med hög påverkan 
kan göra en märkbar förbättring i barns förståelse. Tyvärr 
är det sannolikt att många vuxna kommer föra vidare sina 
missuppfattningar till nästa generation, även fast det finns 
århundraden av ansträngning som redan har satsats på att 
förbättra kunskapen om universum. Intresset för astronomi 
finns, men inte nödvändigtvis att öka kunskapen om det. Att 
veta hur vår värld ser ut och fungerar både på- och utanför 
jorden är grundläggande information. Men enligt Dunlop är 
informationen som handlar om astronomi inte helt korrekt, 
både när det gäller barn och vuxna. 
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1.2 Syfte
Mitt syfte med detta examensarbete var att öka såväl min 
som andras kunskap och intresse för astronomi då det är 
en sådan viktig beståndsdel i hur vår värld ser ut idag, och 
hur den kommer att se ut i framtiden. Detta ska ske genom 
utformandet av en produkt där astronomi är grundstenen. 
Jag ville visa att astronomi inte bara behövde handla om 
matematik och fysik, utan det kan också ta formen av en 
visuellt lärande upplevelse. Målgruppen jag ville vända mig till 
var barnfamiljer, för då kunde jag nå både barn och vuxna med 
information om astronomi. 

1.3 Samhällelig relevans
Dagens samhälle utvecklas fort och likaså teknologin. Med den 
hastiga expansionen av teknologi kommer det bli lättare att 
utforska rymden och öka vår astronomiska lärdom. Kunskap 
om astronomi betyder kunskap om världen vi lever i; Hur den 
kom till och hur den kommer formas i framtiden. 

I en artikel skriven av Cumming (2011) intervjuade 
han Lars Forsberg som arbetar på Institutionen för 
matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 
vid Stockholms universitet. Cumming frågar varför de vill 
att elever i grundskolan ska få lära sig mer om stjärnhimlens 
förändringar? Lars Forsberg svarar att detta gör omvärlden mer 
greppbar. Att astronauter under världshistorien haft en enormt 
viktig historisk påverkan på vår kultur. För att förstå omvärlden 
och utvecklingen av den världsbild vi har idag behöver man 
kunna en del om astronomi.

Astronomi är med andra ord viktigt för både vår historia, 
kultur och samhälle. Något som de flesta inte bryr sig om eller 
är medvetna om. Genom detta examensarbete ville jag öka 
kunskapen om relevansen astronomi har och förhoppningsvis 
skapa ett nytt intresse. 

1.4 Etiska dimensioner 
Eftersom jag involverade personer i mitt examensarbete tänkte 
jag på att respektera deras åsikter och behandla personerna väl. 
Jag tog även hänsyn till den religiösa aspekten när det kom till 
astronomi.
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2.0 Research
2.1 Förarbete inför intervjuer
Det första jag gjorde var att utföra en Marknadsanalys för att 
se vad för sorts astronomiprodukter som finns idag (figur 1). 
Eftersom jag varken hade en klar målgrupp eller någon aning 
om vad resultatet skulle bli bestämde jag mig för att använda 
metoder som passar till det ändamålet. 

En av metoderna jag valde att använda var kvalitativa 
intervjuer, och för att bättre förstå hur dessa går till läste jag 
texten om kvalitativa metoder skriven av Hedin (1996). Med en 
kvalitativ metod skulle jag kunna få ut människors upplevelser 
av saker eller deras syn på verkligheten. Då jag planerade att 
skapa något nytt som möjligtvis inte existerat än kände jag att 
denna metod skulle fungera bra in i sammanhanget. När jag 
väl hittat ett behov med hjälp av kvalitativa intervjuer tänkte 
jag börja idégenerera och skissa på en lösning med behovet 
som grund. I tidigare projekt jag gjort under mina studier har 
intervjuerna bestått av frågor som går rakt på sak utan att gå in 
på djupet. I mitt examensarbete ville jag använda nya metoder 
att intervjua för att få fram ett behov, speciellt då mitt syfte var 
så pass abstrakt och diffust att en kort intervju inte skulle få det 
djup jag önskade nå. 

Inför intervjuerna provade jag att ge de intervjuade papper 
och penna för att rita och skriva ner allt som dök upp i deras 
huvuden medan intervjun pågick. Med detta hoppades jag att 
de engagerades mer och kom på fler saker att prata om under 
intervjun då de kommunicerade i både tal och skrift. 

Figur 1. Marknadsanalys av astronomiprodukter.
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Jag skapade även ett praktiskt test där de intervjuade fick 
berätta vad planeterna i vårt solsystem heter och var de 
ligger i förhållande till solen (figur 2). Detta gjorde jag för 
att skapa mig en uppfattning om den eventuella bristen på 
kunskap om astronomi faktiskt är ett problem, men även för 
att den kvalitativa metoden går ut på att ha långa sessioner. 
För att orka med hela intervjun tänkte jag att det skulle vara 
uppfriskande för de individer jag avsåg att intervjua att göra 
något annat halvvägs igenom. Det var därför jag valde att ha 
det praktiska testet om solsystemet i mitten av intervjun, för att 
skapa kontrast och på så sätt behålla koncentrationen. 

 Jag förberedde frågor som delvis hade med astronomi att 
göra men som också handlade om oro och rofylldhet, då vissa 
människor känner att rymden är för abstrakt och skrämmande 
medan andra tycker den är spännande. Jag ville se om jag 
kunde hitta ett mönster i den allmänna oron jämfört med 
eventuell oro när det gäller astronomi. Jag gjorde samma 
sak med rofylldhet och astronomi för att se om det även där 
fanns ett samband. Exempel på frågor jag ställde under första 
intervjun var dessa: Vad får dig att känna dig orolig? Vad 
får dig att känna dig rofylld? Vad vet du om astronomi? Hur 
känner du inför rymden? Vad betyder stjärnhimmelen för dig? 

2.2 Första Intervjun
Jag intervjuade nio stycken män och kvinnor som var allt från 
åldrarna 17 till 76 år. Den första av dessa intervjuer utförde 
jag genom att ställa frågor och sedan skriva ner svaren. 
Detta visade sig snabbt bli ett problem för det gav mig inte 
samma närvaro i intervjun som jag strävade efter. Istället för 
att fråga följdfrågor behövde jag fokusera på att skriva ner 

allt som sades vilket gjorde att jag inte fick ut lika mycket av 
intervjun och tillfällen för djupare diskussioner försvann. 
Därför bestämde jag mig för att spela in resten av intervjuerna, 
med den intervjuades godkännande. Detta visade sig vara en 
mycket bättre metod för att skapa en miljö för diskussion och 
följdfrågor. 

Hedin (1996) beskriver att bearbetningen av kvalitativa 
intervjuer tar lång tid. Detta var jag medveten om då jag valde 
det som metod för intervjuande, men om man aldrig gjort 
kvalitativa intervjuer förut är det svårt att förstår hur lång 
tid det faktiskt kan komma att ta. Även om den kvalitativa 
metoden var uppfriskande och rolig jämfört med andra sätt 
jag intervjuat på var jag en tidsoptimist och det tog lång tid för 
mig att genomföra sammanställningen. 

Figur 2. Solsystemövning.
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Efter jag lyssnade igenom alla intervjuer och skrivit ner vad 
som sades blev det sammanlagt 17 sidor av intervjuer att gå 
igenom. Jag sammanställde intervjuerna och tog ut de mest 
väsentliga kommentarerna. Tillsammans med experimentet 
som handlade om att låta den intervjuade skriva och rita på 
papper blev figur 3 resultatet av den första intervju-fasen. 

Figur 3. Sammanställning av den första intervjun.
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I övningen då den intervjuade skulle gissa planeternas ordning 
och deras namn i vårt solsystem visade det sig att ingen av de 
nio personer som gjorde övningen hade alla rätt. Vissa av de 
yngre deltagarna var väldigt nära, medan de äldre hade svårt 
med övningen. Detta visar på att den bristande kunskapen, 
eller ointresset att uppehålla kunskapen, faktiskt finns där. I 
figur 4 visar den övre bilden ett försök av en av de intervjuade 
att placera planeter och namn i ordning, och den nedre bilden 
visar det rätta svaret.   

 

Figur 4. Resultatet av solsystemövningen. 
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Detta nämnde personer som både är och inte är intresserade av 
astronomi. Om jag i sådant fall kunde få in astronomi i något 
som har med vardagsflykt att göra skulle jag förhoppningsvis 
kunna öka intresset för ämnet, framför allt till de som inte var 
intresserade innan.

När det kommer till att öka kunskap om astronomi för 
ungdomar och vuxna tänkte jag främst på den bristande 
kunskapen som finns om ämnet. Detta påstående kommer 
dels från studierna gjorda av Dunlop (2000) och Cumming 
(2011) men även från min egen övning, då det inte var någon 
av de intervjuade som fick alla rätt på planeternas position och 
namn i vårt solsystem. Bristande kunskap kan delvis leda till att 
ämnet i sig inte är tilltalande då man vet för lite om det, men 
även att man som vuxen lär ut fel kunskap till de yngre, som 
Dunlop kom fram till.
 

2.3 Mellanredovisning
En mellanredovisning är en presentation halvvägs igenom 
examensarbetet där man visar upp hur långt man har kommit 
med sitt arbete. Sedan återkopplar man med studenter och 
lärare som ger en vägledning till hur man kan gå vidare. 

Under mellanredovisningen pratade jag om mina intervjuer 
och fick rådet att använda mig av en mer iterativ process, 
då mycket tid hade gått till att intervjua. Ordet iterativ 
betyder något som utmärker upprepande, eller upprepning 
av en handling (Svenska akademins ordbok 2017). Woelfel, 
Krzywinski och Drechsel (2013) menar att de viktiga tidiga 
stadierna av designprocesser präglas av samspelet mellan 
den parallella och iterativa utvecklingen av tre domäner: 
kunskap, koncept och design. Visualisering är grundläggande 
för den iterativa utvecklingen att göra komplicerade problem 
transparenta.

2.4 Resultat av intervjuandet 
Efter jag tog beslutet att redan nu börja visualisera för att göra 
problemet lättare att förstå använde jag mig av mina resultat 
från intervjuerna till att skapa två behov:

Öka intresset för astronomi till de som inte är så intresserade 
genom vardagsflykt.

Öka kunskap om astronomi för ungdomar och vuxna.

Att öka intresse genom vardagsflykt valde jag för att det var 
många av de intervjuade som nämnde att vardagsflykt var 
något positiv, och det var viktigt att ha i sitt liv. 
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3.0 Iterativ process
3.1 Första skissningen
Med de två behoven i fokus försökte jag få ut så mycket skisser 
som möjligt för att ha något visuellt att förhålla mig till. Som 
inspiration inför skissningen använde jag mig av moodboards 
till de två behoven (figur 5 och 6). 

Woelfel, Krzywinski och Drechsel (2013) skriver att 
moodboards används i stor utsträckning och är accepterade 
i många designdiscipliner när det gäller att definiera mål för 
mänsklig upplevelse. 

 Figur 5. Moodboard för lärande. Figur 6. Moodboard för vardagsflykt.
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Med hjälp av mina moodboards skissade jag på lösningar till 
behoven (figur 7 och 8).

Under tiden jag skissade började jag även skriva frågor till 
nästa intervju. Dessa frågor var baserade på mina två behov för 
att vidare förstå vad för sorts vardagsflykt folk vill ha och vad 
för kunskap de skulle vilja lära sig om astronomi.

Figur 7. Skisser på lösningar. Figur 8. Skisser på lösningar.
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3.2 Andra intervjun
Den andra intervjun utförde jag mycket snabbare än den första 
då jag inte hade tid för en fullständig kvalitativ intervju. Denna 
gång intervjuade jag de personer från förra intervjun som gett 
mig mest feedback om de två behoven jag kommit fram till. 

Jag ställde dessa frågor:
Vill du ha vardagsflykt i ditt liv? 
Vad är din vardagsflykt?
Är du intresserad av att lära dig mer om astronomi?
Vad tycker du är det bästa sättet att lära dig på?
Vartifrån har du lärt dig mest om astronomi?

Jag valde även ut fyra koncept från skissningen som jag visade 
de intervjuade för att kunna diskutera vad de tyckte och tänkte 
om koncepten. Detta gav bra feedback då jag märkte att det är 
lättare att prata om något man ser visuellt än att enbart försöka 
förklara det med ord (figur 9). 

Många av de intervjuade nämnde att vissa av koncepten 
(speciellt nummer ett och tre) skulle passa bra som läromedel 
till barn men samtidigt fungera till vuxna, vilket var en 
intressant iakttagelse.

Figur 9. Konceptidéer.
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En annan intressant observation jag gjorde handlade om frågan 
vad det bästa sättet att lära sig på är? Flera av de intervjuade 
svarade att det bästa sättet är i en miljö där man kan diskutera 
ämnet och blanda praktik med teori. Genom dessa två 
intervjusvar kom jag in på målgruppen barnfamiljer, vilket 
även gjorde att jag bytte ut mina två tidigare behov till ett nytt: 

Öka kunskap och intresse om astronomi till barnfamiljer. 

Med barnfamiljer i fokus skulle jag kunna nå ut till både barn, 
som är mitt i sin inlärningsprocess, men också de vuxna som 
sannorlikt har bristande kunskap om ämnet. Detta hade jag 
testat med min övning om solsystemet i första intervjun och 
som Dunlop (2000) fick ut av sin studie: att problemet kanske 
ligger i att de vuxna lär ut fel information till barnen. Att skapa 
en miljö där de vuxna och barnen lär sig tillsammans kan både 
stärka relationen mellan dem men också interagera inlärningen 
i vardagen.

3.3 Tredje intervjun
För att få mer information om mitt nya behov anordnade jag 
en tredje intervju. Den bestod av tre frågor och var utformad 
för att ge mig snabb feedback, då den första intervjun hade 
tagit för lång tid på sig och jag nu behövde vara tidseffektiv. De 
tre frågorna var dessa:

Vad skulle vara mest intressant att lära sig om astronomi? 
Vad lärde du dig om astronomi när du var ung?
Är det roligt att lära ut till andra? Vad är det roliga med det?
 
Jag hade även en bonusfråga till en av de intervjuade som haft 
småbarn och varit del av en barnfamilj. Frågan löd: Hur ser en 
vanlig vecka ut för en barnfamilj? Det kan vara värt att nämna 
att frågan var riktad mot barn som går i lågstadiet, alltså mellan 
sju och nio år. Det är nämligen då barn börjar lära sig om 
astronomi.

Det jag fick ut av denna intervju var att både planeter och 
stjärnhimmelen var intressanta ämnen. De intervjuade hade 
inte lärt sig mycket om astronomi av sina föräldrar när de var 
unga utan den information de kunde om ämnet hade de lärt 
sig från en skolmiljö. De intervjuade sa även att det är roligt 
att lära ut, speciellt då den som lyssnar får en ‘aha’ upplevelse 
och det blir en diskussion runt ämnet. När det kom till en 
vanlig vecka i en barnfamilj är det mycket som ska hinnas med. 
Barnen ska vakna och förbereda sig för skoldagen, därefter ska 
de hem från skolan och leka av sig fram till middagen. Efter 
middagen är det åter igen lek och eventuellt läxläsning fram till 
att de ska sova. 
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För att summera upp intervjun: 

Det är intressant att lära sig om både planeter och 
stjärnhimmelen.

När man var liten lärde man sig inte mycket om astronomi 
utanför skolmiljön. 

Det är roligt att lära ut till andra och skapa diskussion runt 
ämnet. 

Ett barns vardag är fylld av lek och stoj där måltider är centrala 
punkter i rutinerna och en chans för barnen att varva ner och 
för de vuxna att umgås med barnen. 

3.4 Slutsats av intervjuerna
För att skapa en lärande miljö för såväl barn som vuxna 
var min slutsats att utforma en produkt som kan användas 
under måltider, för det är då barnen har möjlighet att gå ner 
i varv och då vara mer mottagliga för inlärning samt umgås 
tillsammans med sina föräldrar. 

Barnen börjar lära sig om astronomi i skolan under lågstadiet 
(sju till nio år) vilket gör att de i den åldern förhoppningsvis är 
mer mottagliga till information om ämnet även utanför skolan 
om informationen levereras på ett intressant sätt. Detta kan 
förhoppningsvis öka chansen att informationen stannar kvar 
hos både barnen och de vuxna, och att ett djupare intresse för 
astronomi då kan utvecklas. 

3.5 Sista skissningen
Med ett fastställt behov satte jag mig framför ritblocket och 
började idégenerera. Eftersom jag bytt behov gjorde jag en ny 
moodboard som passade det nya behovet bättre (figur 10).

Figur 10. Moodboard för familjelärande.
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Ett av koncepten jag kom fram till var att göra en kollektion 
av skålar som liknade planeterna i solsystemet (figur 12). Men 
efter att ha läst mycket om astronomi under examensarbetets 
gång visste jag att det kunde bli svårt storleksmässigt, då det 
är markant skillnad i planeternas massa om man till exempel 
jämför Merkurius med Jupiter. För att testa detta provade jag 
skapa skålarna i lera och se ungefär hur det skulle se ut om de 
alla var skalenliga med varandra. Resultatet blev att skålen som 
skulle likna Jupiter blev stor som en matskål, medan Merkurius 
skålen blev mindre än en tesked (figur 11). 

Figur 11. Lermodell av konceptet planetskål. Figur 12. Skisser av konceptet planetskål.
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Österlin (2011) skriver om en brainstormingmetod som heter 
Osborns idésporrar. Den går ut på att man genom hjälpord ger 
nya vinklingar på problemet. 

Genom denna metod fick jag fram att om det är för svårt att 
göra skålar till planeter på grund av den avsevärda skillnaden 
i storlek borde det vara lättare att göra tvärtom och visualisera 
solsystemet på insidan av skålen istället. Eftersom många 
av formerna man hittar i rymden är runda eller ovala skulle 
formspråket fungera bra i en skål, och vårt solsystem kan då 
visualiseras inuti skålen med planeterna som cirkulerar runt 
solen (figur 13).  

Figur 13. Moodboard för vardagsflykt.
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4.0 Detaljutveckling
4.1 Scenario
För att göra mitt beslut mer övertygande har jag skapat ett 
scenario med hjälp av resultaten från mina intervjuer och mitt 
behov för att berätta hur produkten skulle kunna fungera i 
praktiken. Jag ritade även en illustration till scenariot 
(figur 14).

Johan, åtta år, och hans lillasyster Anna, sex år, blir väckta av 
sina stressade föräldrar. Det är torsdag och de har försovit 
sig. De gör sig snabbt i ordning och springer till matbordet. 
Frukosten består av mjölk och flingor. Johan sätter sig på sin 
plats där hans far redan hällt upp flingor och mjölk till honom 
i hans favoritskål, rymdskålen. Han har bara hällt upp till 
Mars, men det gör att Johan kan äta sin frukost fort då de har 
bråttom. Sedan springer de till skolan för att hinna i tid. De 
kommer hem efter en intensiv dag i skolan. Johan leker med 
Anna medan deras föräldrar ordnar middag. Det blir soppa 
och pannkaka. Johan sätter sig på sin plats men märker på en 
gång att han har en vanlig skål framför sig. Han tjatar på sin 
mor att byta ut den till hans rymdskål och till slut ger hon med 
sig. Johan får sin rymdskål fylld med soppa, hela vägen till 
Neptunus, vilket Johan tyckte var rätt onödigt då han inte ens 
gillar soppa. Men ju mer han äter desto fler planeter visar sig. 
Johan gillar att leka att han är en gud som håller solsystemet i 
sina händer och ju mer han äter desto fler planeter uppenbarar 
sig i hans solsystem. När Johan når Jorden börjar han tröttna 
och frågar sin mor om han kan få pannkakor nu. Hans mor ler 
och skakar på huvudet. Hon berättar att nu när han nått ända 
till Jorden i sin skål, borde han inte försöka nå Solen också? 

Annars kan inget liv på Jorden överleva. Johan ser ner i sin skål 
och gör ett tappert försök att nå Solen. Till slut visar den sig 
och Johan visar glatt den tomma skålen för sin mor. Medan de 
äter pannkakor frågar Johan sina föräldrar om Solen, Jorden 
och de andra planeterna. De pratar en stund tills Anna skriker 
till. Hon förstår inte vad de andra i familjen pratar om och 
känner sig utanför. Deras föräldrar lovar att Anna också ska få 
en rymdskål när hon fyller år, vilket gör Anna glad igen och de 
plockar undan middagsdisken tillsammans. 

Figur 14. Scenario illustration.
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4.2 Motivation av val
För att formge skålen gjorde jag först en Marknadsanalys för 
att se vilka former på skålar som används i dagsläget (figur 
15). I denna analys inkluderade jag även bilder av rymden 
för att använda som ett kreativt verktyg inför skissandet av 
formspråket. 

Medan jag skissade på olika formförslag till skålen tänkte jag 
på hur astronomi kan uttryckas i den. Jag ville att formen på 
skålen skulle spegla mitt syfte och på så vis öka upplevelsen av 
den (figur 16). 

Figur 15. Marknadsanalys av skålar. Figur 16. Formförslag på skålar.
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Slutresultatet blev en skål som står på tre ben med solsystemet i 
sig, där planeterna är så skalenliga som möjligt i förhållande till 
varandra. De tre benen på skålen valde jag för att formspråket 
blir mer intressant och får benen att likna de på ett rymdskepp. 
Benen skapar även en personlighet och får skålen att kännas 
mer levande och lekfull än om bottnen skulle varit rundad. 
Benen gör dessutom att mindre material berör ytan där den 
står vilket gör att botten inte blir lika kladdig om användaren 
spiller. 

I botten av skålen är det en utstickande halvcirkel som 
representerar solen och eftersom skålen är skalenlig kommer 
solen bli så pass stor att bara en liten del av den får plats i 
skålen, d.v.s. den utstickande halvcirkeln, som visas i figur 17. 
Detta är till för att ha något mer än bara ett platt avslut då man 
når botten av skålen, men det är också för att visa den faktiska 
skalan av solen. På det sättet får man både ett intressant avslut 
på sin måltid och kunskap om astronomi. 

Figur 17. Illustration av skålens skalenliga mått.
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Skålen är tänkt att vara gjord i polypropen. Det är en typ av 
plast som har stora möjligheter inom livsmedelsindustrin 
p.g.a. att materialet är beständigt mot vätskor. Den har 
även hög utmattningsstyrka och är utmärkt att använda 
till termoformning och liknande applikationer om den ska 
tillverkas i större kvantiteter (Vink u.å.).

Om den är gjord i hårdplast tål den även att tappas och slängas 
runt då den kommer användas av barnfamiljer. Jag ville hålla 
mig till bara ett material för att göra produkten lättare att 
källsortera.

Toppen av skålen kommer i varierande kulörer för att göra den 
mer färgglad och lekfull. Det gör även att ens egen skål blir mer 
personlig och lättare att identifiera om flera i familjen också 
har en (figur 18). 

Valet av kulörer kom från en referensbild av en nebulosa. En 
nebulosa är ett rymdfenomen och består av gigantiska gasmoln 
som skapar färgstarka, abstrakta mönster. Nebulosor visar att 
även den mörka rymden kan vara färgstark (figur 19). 

Figur 18. Färgförslag på skålen.

Figur 19. Nebulosa (Pexels 2017).
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4.3 Namnval 
Skålen heter Kaldera, vilket syftar på ett vulkaniskt 
kännetecken som bildas av en vulkans sammanbrott i sig själv, 
vilket gör den till en stor vulkanisk krater (Sciencedaily 2016).
Det är även ett astronomiskt fenomen och förekommer bland 
annat på Jupiters vulkanmåne, Io (Friedlander & Williams 
2015). Skålen kan således liknas en kaldera, en krater som i det 
här fallet håller hela solsystemet i sig. 

Figur 20 visar hur Kaldera skulle kunna se ut i sin rätta miljö. 

Figur 20. Miljöbild av Kaldera.
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Figur 21. Kaldera snett ovanifrån. Renderad visualisering av skålen. Planeterna är i rätt skala i förhållande till varandra för att 
lära barn och vuxna om vårt solsystem. 

5.0 Resultat
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Figur 22. Kaldera från sidan. Benen på skålen är inspirerade av rymdfarkoster och färgvalet kommer från rymdens mörker, 
medan kanten av skålen är färgstark som en nebulosa.
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Figur 23. Kaldera ovanifrån. Planeterna visualiseras i form av en spiral för att visa på rörelse runt solen men även likna formen 
av galaxer som också är spiralformade.
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Figur 24. Visualisering utav användandet av skålen.
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Figur 25. 3D printad modell av Kaldera.
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Figur 26. 3D printad modell av Kaldera.
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Figur 27. 3D printad modell av Kaldera.
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Figur 28. 3D printad modell av Kaldera.
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5.1 Hur jag skulle fortsatt arbeta med produkten
Jag skulle testat produkten mot användaren och se om 
problem eller lösningar uppstod. Om produkten hade varit på 
marknaden ett tag skulle det vara värdefullt att återkoppla. Om 
det går dåligt kan det vara bra att kolla upp vad orsaken är.

Jag skulle kontaktat plasttillverkare för att se om de kunde 
skapa en prototyp av produkten. Det skulle öka min 
förståelse för plasttillverkning och upptäcka eventuella 
utvecklingsområden. 

5.2 Reflektion
Att våga göra fel är viktigt i en designprocess. 
Att experimentera och utforska nya möjligheter är att utmana 
sig själv, och om det blir fel har man med stor sannolikhet lärt 
sig något av det. Att bara göra på samma sätt hela tiden och 
inte våga uppleva eller testa nya vägar är att kväva sin egen 
kreativitet, för mig har det hänt ett flertal gånger. Men genom 
den realisationen har jag lärt mig att våga uppleva och testa 
mer vilket jag har gjort under detta examensarbete. Exempel på 
detta är att jag valde en problemställning som var väldigt diffus 
och utmanande och jag använde mig av en kvalitativ metod i 
mitt intervjuande som jag aldrig testat förut. 

Även fast dessa utmaningar inte gjorde det lättare för mig har 
det öppnat mina ögon för nya sätt att använda designprocessen 
och lösa problem. Men det jag främst tar med mig från detta 
examensarbete är mitt nya begär att kolla upp på natthimmelen 
för att uppleva och bli inspirerad av det materiella universumet 
bortom jordens atmosfär (figur 29).

Figur 29. Stjärnfall på natthimmelen (Pexels 2017).
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