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1. KORTFATTAD BESKRIVNING AV SPELET

Expedition Mundus är ett underhållande, pedagogiskt spel som låter elever bekanta 
sig med hur vetenskaplig forskning är och hur den bedrivs. Begreppet ’vetenskap’ 
omfattar, inom ramen för detta spel, såväl naturvetenskap som humaniora och sam-
hällsvetenskap. Spelet visar eleven att vetenskap inte bara handlar om att ”veta my-
cket” utan om nyfikenhet, kreativitet och logiskt tänkande. Expedition Mundus är ett 
perfekt avstamp för ”forskningsbaserad” inlärning (inquiry-based learning). Det ska-
pades ursprungligen i Nederländerna för elever i åldrarna 12-15 år; föreliggande ver-
sion innehåller dock en extra uppsättning kort som särskilt har tagits fram för elever i 
åldrarna 8-12 år. Den här handledningen går att använda till båda versionerna. 

Spelet inleds med en berättelse, som läraren läser högt för sina elever, om tre for-
skare som åker till planeten Mundus för att lära känna dess invånare – mundianerna. 
OBS! Trots att ordet ”han” används i spelet med hänsyftning på mundianerna finns 
det både manliga och kvinnliga mundianer på Mundus! Därefter tar eleverna vid; de 
analyserar bilder, texter och annat källmaterial för att söka svar på allehanda frågor 
om Mundus.  Med andra ord: klassen ger sig tillsammans ut på en expedition. 

Handledningen går igenom spelets regler och hur det spelas. Efter att eleverna har 
spelat och du har diskuterat spelupplevelsen med dem kan du med klassen genom-
föra många olika uppföljningsaktiviteter (som beskrivs längre fram i handledningen) 
i syfte att främja forskningsbaserad inlärning avseende vilket skolämne som helst.
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2. INNEHÅLL

Expedition Mundus utvecklades ursprungligen för skolelever i åldrarna 12-15 år. Den 
här spelversionen är dock en utökad version för yngre elever som har översatts till 
svenska. Spelet innehåller följande beståndsdelar:
• Frågekort och svarskort, indelade i fyra kategorier:
  - Basnivå (ljusgröna, numrerade B1 till B50)
  - Nivå 1, (röda, numrerade 1 till 51)
  - Nivå 2, (mörkgråa, numrerade 52 till 108)
  - Nivå 3, (blåa, numrerade 109 till 141)
• 31 stycken källdokument (A4-ark med teckningar, diagram, tabeller, o.s.v.)
• Ett instruktionsblad
• Den här handledningen för lärare, inklusive en inledande och en avslutande 
berättelse.

Expedition Mundus kan anpassas till klassens nivå. Tabellen nedan visar vilket spel-
material som behövs för att spela på respektive nivå. OBS! Detta är endast rekom-
mendationer. När ni har spelat en gång kan ni givetvis lägga till eller ta bort material 
efter behov. Vid sidan av ovanstående material behöver varje elevpar ett tomt pap-
persark där de samlar in och ”publicerar” sina svarskort, samt håller poängräkningen.

Tabell 1. Materialbehov uppdelat på spelnivåer

Kort Källdokument inledande och av-
slutande berättelse

Ålder 8-10 Basnivå 16 utvalda käll-
dokument (se 
nedan) 

Ja

Ålder 10-12 Basnivå, nivå 1 (nivå 
2 efter behov)

Alla 
källdokument

Efter behov

Ålder 12-uppåt Basnivå, nivå 1 och 2 Alla 
källdokument

Nej

Ålder 12-uppåt Nivå 1 till 3 Alla 
källdokument Nej
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Eleverna kan besvara basnivåfrågorna (de ljusgröna korten, numrerade B1 till B50) 
genom att studera sexton utvalda källor med lägre grad av komplexitet. Om ni spelar 
spelet med endast de frågorna (t.ex. med elever mellan 8-10 år) behöver det övri-
ga materialet inte användas. På så sätt minskas tiden som eleverna måste lägga på 
analys och de kan hitta svaren fortare. Om eleverna visar sig vara med på noterna kan 
du under spelets gång introducera övrigt källmaterial och frågor från nivå 1. 
De 16 utvalda källdokumenten är:

1. Karta över Mundus
2. Byöversikt
3. Måltidsbild
4. Skolbild
5. Växter under tre årstider
6. Sida från biologibok (1)
7. Sida från biologibok (2)
8. Utgrävning 1 (med skelettdelar)
9. Utgrävning 2 (med skelettdelar)
10. Kullar på Mundus
11. Temperaturdiagram (väderdiagram 1)
12. Tabell över avstånd mellan städer
13. Talsystem
14. Problem från räknebok
15. Mundianska ord och symboler
16. Tidslinje
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3. FÖRBEREDELSER

1. Läs igenom bakgrundsinformationen om planeten Mundus (sektion 6.3 i denna 
handledning).
2. Spela själv igenom spelet med några kollegor eller familjemedlemmar. På så sätt 
får du en uppfattning om spelets gång. Men bli inte förvånad om dina elever sen visar 
sig hitta svaren dubbelt så snabbt som du!
3. Det kan av praktiska skäl vara en bra idé att ytterligare en lärare eller klassrums-
assistent hjälper till när eleverna spelar spelet. Ni är då två personer som kan kontrol-
lera elevernas svar.
4. Sätt upp källdokumenten på svarta tavlan eller på väggarna i klassrummet. Ni 
kommer att använda kartan och byöversikten medan ni läser den inledande berät-
telsen, så vänta med att sätta upp dem tills efter läsningen. Vissa källor kan med 
fördel sättas upp bredvid varandra, i synnerhet följande:
• Mundianska ord och symboler och bilder på mundianer som pratar,
• Talsystemet, summorna från räkneboken, och tidslinjen,
• De två sidorna ur biologiboken och växterna under tre årstider,
• De två utgrävningarna,
• Avståndstabellen mellan städerna på Mundus och Munduskartan.
5. Ställ bänkarna i klassrummet så att eleverna utan svårigheter kan gå omkring och 
undersöka källorna på nära håll. Ett separat, stort bord kan med fördel användas 

som kontrollstation för elevernas svar. Gör i ordn-
ing ”publiceringsbordet”, d.v.s. några bänkar ställda 
i mitten av klassrummet där eleverna kan lägga ut 
sina svarskort.
6. Vid behov, dela upp frågekorten efter färg 
(svårighetsgrad) och blanda varje bunt. Lägg fråge-
korten på bordet där svaren kommer att kontroll-
eras.
7. Sprid ut svarskorten på bordet med texten nedåt, 
eller håll dem i handen om du föredrar det. Sortera 

korten efter färg och nummerordning så att du snabbt kan hitta rätt svar under spe-
lets gång. 
8. Lägg ut tomma pappersark på publiceringsbordet, ett ark för varje elevpar. Be 
eleverna skriva sina namn på sitt papper. När ett elevpar svarar rätt på en fråga läg-
ger de sitt svarskort på sitt blad; den gesten är tänkt att symbolisera en akademisk 
publicering.
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4. SPELET

4.1 Introduktion
1. Berätta för eleverna att de ska få spela ett spel om en expedition till en främmande 
planet. 
2. Högläs inledningsberättelsen ”Planet i sikte”. Den beskriver hur tre forskare i yttre 
rymden får syn på planeten Mundus. Visa kartan för att ge eleverna en uppfattning av 
vad forskarna ser. Senare kan du visa dem bilden med byöversikten. Använd bilderna 
under högläsningen, du kan t.ex. ställa frågor till eleverna om vad man mer kan se 
på bilderna.
3. Förklara hur spelet spelas. Säg följande:

a.  ”I spelet kommer ni att få följa med på Milans, Sophies och Saras expedi-
tion. Ni kommer att utforska och upptäcka olika saker om planeten Mun-
dus. Ni ska använda källorna som Milan, Sophie och Sara har samlat in 
och som är uppsatta på väggarna i klassrummet.” Om du väljer att inte läsa 
inledningsberättelsen högt behöver du inte tala om vad huvudpersonerna 
heter. Säg endast till eleverna att källorna har samlats in av andra forskare.

b.  ”Ni kommer att arbeta i par. Varje par skriver sina namn på ett tomt pap-
persark, och lägger sen pappret på publiceringsbordet” (peka mot bordet). 
Om du vill kan du förstås bestämma vem som arbetar med vem. 

c. ”När ni har gjort det kommer ni till mitt bord för att få tre frågekort.”
d. ”För att hitta svaren på frågorna behöver ni utforska och undersöka
  källorna.”
e.  ”När ni tror att ni vet svaret på en fråga kommer ni till mig eller min assis-

tent så kontrollerar vi om det är rätt.”
f. ”Om ni har svarat rätt byter ni in ert frågekort mot ett svarskort. Det svars- 
  kortet lägger ni på ert papper på publiceringsbordet, där alla kan läsa 
  svaren. Det är som att publicera en artikel i en tidning för forskare. 
  Därefter får ni ett nytt frågekort.”
g.  ”Om svaret inte är rätt kan ni göra ett nytt försök. Gå tillbaka till källorna 

och leta efter svaret. Om ni efter noggranna undersökningar inte lyckas hit-
ta svaret kan ni byta in frågekortet mot ett nytt.”

h.  ”Tänk på att under spelets gång så kommer fler och fler svarskort att läggas 
på publiceringsbordet – läs dem noggrant för där står information som kan 
hjälpa till att besvara andra frågor.”

i.  ”Det elevpar som vid spelets slut har fått ihop flest poäng vinner” (hur poän-
gen räknas beskrivs i nästa sektion).” Som spelledare står det dig fritt att 
avgöra hur stor tonvikt ni ska lägga på tävlingsmomentet.
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4. OBS! Poängen med spelet är att få elever att söka reda på svar, och inte bara för-
söka gissa svaret. Om tiden tillåter kan du vid svarskontrollen fråga eleverna varför 
de tror att deras svar är rätt. Vid svar som besvaras med ”ja” eller ”nej” kan det vara 
extra påkallat. 

4.2 Hur man spelar
1. Dela upp klassen i par och ge varje par tre frågekort. Eleverna kan nu fritt gå om-
kring i klassrummet och spelet kan börja.
2. Stå eller sitt vid bordet där svarskorten har lagts upp (gärna tillsammans med en 
annan lärare eller lärarassistent). 
3. Kontrollera elevernas svar genom att läsa vad som står på motsvarande svarskort. 
Om de har svarat rätt ger du dem svarskortet, varpå eleverna lägger det på sitt pap-
persark på publiceringsbordet. Om de har svarat fel kan de försöka igen, eller så läg-
ger ni tillbaka kortet i högen med obesvarade frågekort. Delvis rätta svar kan ibland 
få räknas som rätt svar, beroende på elevens nivå och frågans svårighetsgrad.
4. Eleverna får sen ta ett nytt frågekort; varje elevpar kan dock ha maximalt tre 
frågekort samtidigt.
5. Spelet kan pågå tills alla frågor har besvarats, men kan också avbrytas dessför-
innan. 30-40 minuter brukar räcka för att besvara alla frågor och kora vinnarparet. 
6. Eleverna räknar själva ihop poängen från sina svarskort på sitt papper. Flest poäng 
vinner. Frågorna i basnivån och nivå 1 är värda ett poäng styck. Frågorna i nivå 2 och 
3 är värda två respektive tre poäng styck. 

4.3 Diskussion
Expedition Mundus handlar om veten-
skap. Utöver att vara ett roligt spel 
visar det även elever hur forskare ar-
betar; de ställer frågor, undersöker, 
letar efter svar och publicerar dem så 
att andra forskare kan ta del av dem. 
För att uppmuntra elevernas tankar 
om hur forskning bedrivs och hur 

vetenskapen fungerar är det viktigt att ni pratar om vad de upptäckte när de spelade 
spelet och lyssnade till berättelsen. För ytterligare information om vetenskap och for-
skningsbaserad inlärning, se 6.1 och 6.2 i den här handledningen.
1. Be alla elever sätta sig i sina bänkar när spelet är slut. 
2. Högläs den avslutande berättelsen (”Mundianska väggmålningar”).
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Egenskaper som kännetecknar en bra forskare
Diskutera med eleverna vad som utmärker en bra forskare. Ni kan utgå från de tre 
huvudpersonerna i berättelsen; de tre symboliserar olika forskaregenskaper. 

3. Skriv på svarta tavlan: ”Är nyfiken”, ”Vet mycket” och ”Klurar ut saker”.
4. Be eleverna para ihop egenskaperna med huvudpersonerna (Sara ”är nyfiken”, 
Sophie ”vet mycket” och Milan ”klurar ut saker”). Skriv namnen bredvid egenskaper-
na på svarta tavlan. Fråga eleverna var i historien de ser uttryck för huvudpersoner-
nas egenskaper. T.ex., Sara ställer många frågor och är 
den som kommer på idén att ge sig ut på expeditionen. 
Sophie har stora faktakunskaper, t.ex. om Mayatem-
plen och att den gula färgen kommer från järnet i 
marken. Milan är snabb på att se samband mellan olika 
saker, t.ex. avseende det stora djuret som avbildats på 
målningarna. Hoppa över detta steg om ni inte läser 
den avslutande berättelsen. 
5. Fråga eleverna vilken egenskap de tror är viktigast 
för en forskare. Exempel på frågor: Måste en forskare 
veta mycket? Måste en forskare vara nyfiken? Måste en 
forskare kunna se samband mellan olika saker? Vem av 
de tre (Milan, Sophie och Sara) skulle de vilja ha med 
sig om de skulle ge sig ut på en egen forskningsexpedi-
tion?
6. Avsluta diskussionen med att säga att en bra forsk-
are bör ha alla tre egenskaperna. Forskare måste veta 
mycket så att de kan bygga vidare på tidigare forskning 
eller saker som vi redan känner till. Nyfikenhet är ett 
måste, för forskare måste ställa frågor och vilja under-
söka saker. Men det är också viktigt för forskare att kunna se samband, för att förstå 
saker bortom sin omedelbara omgivning. Ytterligare information finns i sektion 6.1.

Quiz: påståenden om vetenskap
Diskutera följande påståenden med eleverna. Det är viktigt att eleverna tar ställn-
ing för eller emot de olika påståendena. Du kan t.ex. be dem resa sig eller räcka upp 
en hand om de håller med.
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7. Kontrollera att eleverna förstår vad de ska göra genom att ställa en enkel första 
fråga, t.ex. ”Forskare ställer frågor”. 
8. Läs upp varje påstående och diskutera kort om det är sant eller falskt.

I. ”Forskare arbetar tillsammans.”
Sant. I berättelsen ser vi hur de tre forskarna samarbetar ganska mycket. Och elever-
na arbetade tillsammans under spelets gång. I verkligheten arbetar forskare ofta i 
små grupper. Och forskare använder sig alltid av upptäckter som andra forskare har 
gjort före dem.

II.	 ”Vetenskap	finns	överallt.”
Sant. I spelet ser vi att man kan forska om allt: om natur, kultur, språk, och så vi-
dare. Allt man kan ställa en fråga om är ett bra ämne för vetenskaplig forskning. Och 

många av de saker vi ser omkring oss är resultatet av forskning på 
ett eller annat sätt.

III. ”En forskare vet väldigt mycket om allt.” 
Falskt. Forskare är intresserade av många olika ämnen, t.ex. 
språk, matematik, musik, sport, natur, historia och geografi. Så-
dana indelningar brukar kallas ’discipliner’. Forskare är ofta väl-
digt duktiga inom en disciplin. När allt kommer omkring är det ju 
lättare att besvara frågor om sådant som man redan känner till. 
Man kan kalla dem specialister. 

IV. ”Forskare håller ett öga på varandra och kontrollerar 
om de gör rätt.”
Sant. I spelet fick man inte bara lägga sina svar på publiceringsbordet, man var tvun-
gen att få svaret kontrollerat först. Samma sak gäller i forskningsvärlden. När man 
har upptäckt något och vill publicera sin upptäckt, kontrollerar först andra forskare 
om man har gjort sin forskning på rätt sätt. Om man har det så publiceras ens for-
skning i en vetenskaplig tidskrift. 

V. ”Forskare har alltid rätt.” 
Falskt. Forskare försöker upptäcka saker, men det är inte alltid som de vet med säker-
het. Givetvis försöker de lära sig så mycket som möjligt så att de kan vara säkra på 
sina slutsatser. Eftersom forskare lär sig mer och mer hela tiden kan det ibland visa 
sig att något som tycktes vara säkert förut visar sig vara fel.
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5. UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER
Följande aktiviteter lämpar sig väl som uppföljning efter att man har spelat Expedi-
tion Mundus.

5.1 Uppmuntra eleverna att själva hitta på frågor och källor.
1. Be eleverna hitta på egna forskningsfrågor. Ge några exempel, t.ex. ”Hur många 
ben har skalbesten?” eller ”Vilken färg har klätterplantans blomma?” Frågorna ska 
givetvis handla om planeten Mundus. Varje elevpar ska komma på minst en ny fråga 
och även kunna redogöra för vilka källor som behövs för att man ska kunna besvara 
frågan. 
2. Diskutera frågorna med hela klassen, eller låt eleverna besvara varandras frågor.
3. Låt eleverna skapa egna källdokument. Se till att de har tillgång till papper, färg-
pennor, och andra hjälpmedel. Källdokumenten kan utgöras av en teckning, en text, 
en tabell eller till och med tredimensionell modell. Det ska vara något som en veten-
skapsman som forskar om Mundus skulle kunna ha gjort.
4. Be eleverna komma på tre frågor som kan besvaras med hjälp av deras nya källa.
5. Diskutera de nya källorna och frågorna med hela klassen, eller låt eleverna besvara 
varandras frågor.

5.2 En mundian på Jorden
I den här aktiviteten ger sig eleverna själva ut på expedition. De låtsas vara mundianer 
som för första gången besöker jorden. Eleverna hittar själva på sina egna frågor och gör 
sina egna efterforskningar. 
1. Tänk ut en passande plats dit eleverna kan styra sin expedition – gör detta innan 
lektionen börjar. Ligger er skola i en by? Låt eleverna utforska byn. Ligger den i en 
stad? Tänk ut några platser i staden som eleverna kan utforska.
2. Inled aktiviteten med att säga till eleverna att de ska låtsas vara mundianer som 
besöker jorden. De vet ingenting om planeten (d.v.s. jorden) så de måste ge sig ut på 
en expedition. 
3. Dela in klassen i fyra grupper och tilldela varje grupp en av följande discipliner: a) 
språk, b) kultur och historia, c) natur, och d) planet och klimat.
4. Be varje grupp komma på åtminstone fyra frågor inom sin respektive disciplins 
område. Frågan ska gälla något som en mundian inte skulle veta 
något om. Exempel på bra frågor är sådana som kan besvaras 
genom att observera, mäta eller prata med människor. Se till att 
eleverna lämnar in sina frågor till dig på förhand.
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5. Låt eleverna ge sig ut och undersöka under 20 minuter. De kan analysera det de 
ser, göra mätningar, ställa frågor till andra personer, o.s.v. De måste skriva ner svaren 
på frågorna i sina anteckningsböcker. 
6. Diskutera expeditionen efteråt med hela klassen. Låt grupperna läsa upp sina 
frågor för varandra och berätta hur de besvarade dem. Fråga hur de fann svaren på 
sina frågor. Be hela klassen att komma med förslag på hur man kan gå tillväga för att 
besvara frågorna.
7. Som avslutning, fråga eleverna vad de tror skulle förvåna en mundian som besökte 
jorden. Skulle han tycka att vårt språk låter konstigt? Eller att vi ser konstiga ut? Eller 
att vi har märkliga djur på vår planet?

5.3 Ett experiment: grädda pannkakor
Den här aktiviteten går ut på att eleverna utför ett 
experiment på samma sätt som forskare gör. Den är 
ett bra sätt för dem att bekanta sig med forsknings-
baserad inlärning. Eleverna arbetar i grupper om 
fyra. För att grädda pannkakorna behövs en värme-
platta eller en spis (t.ex. kan man låta eleverna an-
vända skolköket, en grupp åt gången.) Ni kan också 
hoppa över den faktiska tillredningen av pannka-
korna och muntligt gå igenom experimentets olika 
steg tillsammans, så att eleverna kan visualisera till-
vägagångssättet och kanske genomföra det hemma 
med sina föräldrar.

1. Se till att varje grupp har följande:
• 100 g mjöl
• 2 dl mjölk

• 1 ägg
• Två skålar att blanda i
• En visp

Det här behövs för att grädda pannkakorna:
• En stekpanna
• En stekspade
• Smör eller olja
• Spis eller värmeplatta

2. Fråga eleverna vilka ingredienser som behövs för att göra pannkakor.  
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Acceptera inte ”ett paket pannkaksmix” som enda svar. Fråga vad som behövs för att göra 
pannkakor från början.
3. Fråga varför man måste tillsätta ägg till smeten. Typiska svar kan bli ”för att 
pannkakan håller ihop bättre” eller ”den smakar bättre då.” Förklara att deras svar är 
hypoteser; provisoriska svar som man antar är korrekta men ännu inte är säker på.
4. Berätta att de ska få undersöka om pannkakor håller ihop bättre om man tillsätter 
ägg vid tillagningen. Diskutera hur man på ett ärligt sätt undersöker detta. Förklara 
att de är tvungna att grädda en pannkaka med ägg och en utan ägg i smeten, och 
i övrigt använda exakt samma ingredienser och tillvägagångssätt för båda pannka-
korna. På så vis kan de ta reda på exakt vad ägget gör för skillnad i pannkakssmeten. 
Det räcker inte med att bara göra en pannkaka utan ägg, för om pannkakan inte håller 
ihop så vet man ändå inte om det kanske beror på att man använt fel sorts smör eller 
stekte på för låg värme. Man måste grädda en äggpannkaka på exakt samma sätt som 
man gräddar pannkakan utan ägg; man måste ha en ”kontrollpannkaka”.
5. Ge varje grupp ingredienser och redskap och låt dem röra ihop smeten. Låt dem 
därefter grädda sina pannkakor (en grupp i taget).
6. Diskutera resultaten från experimentet med hela klassen. Hur fick de reda på vad 
ägget har för verkan (genom att känna, lukta, smaka eller dra i den)?
7. Återkoppla till forskningsfrågan: håller pannkakan ihop bättre med eller utan ägg 
i smeten? Vilken slutsats kan man dra? Har alla grupperna kommit fram till samma 
slutsats? Om inte, varför?
8. Om tiden tillåter kan ni diskutera hur man på ett ärligt sätt skulle kunna genom-
föra ett experiment för att undersöka vilken effekt ett ägg har på pannkakans smak. 
Man måste smaka av med ögonbindel och testpersonen får inte veta på förhand vilk-
en pannkaka som avsmakas.
9. Fråga om eleverna har några övriga frågor när ni har avslutat experimentet.  
10. Summera på svarta tavlan hur vetenskaplig forskning går till.
 Steg 1. Börja med en fråga
 Steg 2. Tänk ut en hypotes (svaret man tror man kan få)
 Steg 3. Fundera på ett ärligt sätt (metoden) att testa hypotesen
 Steg 4. Skriv ner resultaten
 Steg 5. Dela med dig av resultaten (det som kallas ”att publicera”)
När man avslutat sin forskning upptäcker man ofta att man har fått en mängd nya 
frågor (så man går tillbaka till steg 1). Och så vet man förstås mer än man gjorde in-
nan man började.

5.4 Ett experiment: odla frön
I den här aktiviteten utför eleverna ett experiment som påminner om ett av experi-
menten som en av forskarna utför på planeten Mundus. Notera att experimentet tar 
flera dagar att genomföra.
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1. Se till att varje elevgrupp har följande:
• Fyra små tallrikar eller fat 
• Bomull
• Krasse eller alfalfafrön
• Etiketter
• En kopp vatten

2. Dela in klassen i grupper om fyra.
3. Påminn om hur forskarna på Mundus genomförde flera olika experiment. De ville 
till exempel ta reda på hur klätterplantan på Mundus växer. Behöver växtens frön 
vatten eller inte? Behöver den solljus för att skjuta skott? 
4. Förklara att alla grupperna ska undersöka samma fråga, men inte med klätterplan-
tor från Mundus utan med krasse. Frågorna de ska besvara är: behöver krassefrön 
vatten för att skjuta skott? Behöver de solljus för att gro? Det finns fyra ”odlings-
förhållanden” (se nedan). Be eleverna fundera över vilka de fyra odlingsförhålland-
ena kan vara. Du kan använda ordet ”ärligt” för att beskriva kontroll- och jämförelse-
experimenten. Skriv upp de fyra odlingsförhållandena på svarta tavlan:
• Ett fat med frön som står i soljus och som vattnas
• Ett fat med frön som står i solljus utan vatten
• Ett fat med frön som står i mörker och som vattnas
• Ett fat med frön som står i mörker utan vatten

5. Diskutera med eleverna vad de tror resultatet kommer att bli. På vilket eller vilka 
fat kommer fröna att gro?
6. Förse alla grupper med utrustningen. Varje fat märks med en etikett (med elever-
nas namn). Be eleverna bre ut ett tunt lager bomull på alla fyra faten. Säg åt dem att 
hälla lite vatten på två av faten så att bomullen blir våt. Be dem att därefter strö cirka 
tio krassefrön på varje fat.
7. Se till att alla grupper placerar ett torrt och ett vått fat på en solig plats. De två 
andra faten placeras på en mörk plats (t.ex. i ett skåp).
8. Vattna varje dag så att bomullen på de två ”våta” faten alltid är fuktig. Vattna inte 
för mycket – bomullen ska vara fuktig men inte ligga och dra i vatten. 
9. Be eleverna kontrollera faten regelbundet. När en vecka har gått, be eleverna att 
jämföra de fyra faten. Skriv följande frågor på svarta tavlan och be eleverna att skriva 
ner svaren i sina anteckningsböcker.
 a)  Behöver krassefrön solljus för att gro? Hur vet du det? Vilka två fat skall du 

jämföra?
 b)  Behöver krassefrön vatten för att gro? Hur vet du det? Vilka två fat skall du 

jämföra?
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5.5 Andra förslag på övningar
Nedan följer förslag på aktiviteter, i synnerhet kreativa sådana, som ni själva kan 
utforma. Tänk på att uppmärksamma den vetenskapliga kopplingen, d.v.s. att ställa 
frågor och göra efterforskningar.
1. Idrott och hälsa: hur går mundianer?
 a.  Studera källmaterialet och hitta information som visar hur mundianer går.
 b. Härma mundianernas gång. Försök sen att gå som en skalbest.  
2. Teckning: hur ser mundiansk konst ut? 
 a. Studera källmaterialet och hitta information som visar hur mundiansk   
  konst ser ut.
 b. Skapa ett mundianskt konstverk. 
3. Språk: vad handlar mundianska berättelser och legender om? 
 a. Föreställ er vad forskare skulle kunna upptäcka om detta? Vilken slags
               information skulle du behöva för att skriva en mundiansk berättelse/
  legend? Tänk ut frågor som du skulle vilja få svar på.
 b. Skriv din egen mundianska berättelse eller legend.
4. Språk: hur låter det mundianska språket? 
 a. Studera källorna och hitta information om det mundianska språket.
 b.  Tänk på hur människan framkallar ljud och varför ljuden låter olika.  
 c. Prata mundianska med dina klass-kamrater. Hitta på några nya ord och
                 skriv ner dem.
5. Musik: hur låter den mundianska musiken?
 a.  Fundera på vad forskare skulle kunna upptäcka i detta avseende. Tänk ut 

några frågor som du skulle vilja få svar på.  
 b. Hitta på en mundiansk sång.
6. Teknik: hur ser forskarnas rymdskepp ut (Explora)?
 a.  Vad skulle du vilja veta om rymdskeppet? Tänk ut några frågor som du 

skulle vilja få svar på.
 b. Gör en teckning föreställande rymdskeppet, eller bygg en modell i papier- 
  maché.
7. Geografi: hur ser planeten som ligger intill Mundus ut?
 a. Fundera på vad forskare skulle kunna upptäcka om grannplaneten. Tänk 
   ut frågor som du skulle vilja få svar på. 
 b. Rita en karta över grannplaneten.
8. Biologi: vilka andra djurarter finns på Mundus?
 a. Fundera på vad forskare skulle kunna upptäcka om de djuren. Tänk ut   
  några frågor som du skulle vilja få svar på.
 b. Föreställ dig en annan art som kanske lever på Mundus och rita hur den  
  ser ut.
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6. BAKRUNDSINFORMATION 

6.1 Vetenskapens utmärkande drag
Nedan följer en beskrivning av vad forskning är samt likheter och skillnader med 
Expedition Mundus. Använd den här beskrivningen som avstamp för diskussionen 
med eleverna efter att de har spelat spelet.

Vetgirig natur
Forskare ställer hela tiden frågor av alla möjliga slag. De försöker förstå världen 
de har omkring sig. Frågekorten i Expedition Mundus ställer också alla möjliga 
frågor om planeten. Forskare i verkligheten får förstås inte sina frågor från kort 
som någon ger dem, utan de är tvungna att själva hitta på sina frågor. 

Publicering
Forskare delar med sig av sina forskningsresultat genom att publicera dem i vet-
enskapliga tidskrifter. Med andra ord, den vetskapliga kunskapen är tillgänglig för 
allmänheten. Vi kan jämföra med svarskorten: när eleverna svarade rätt fick de ett 
svarskort som de placerade på publiceringsbordet så att alla andra kunde läsa det. 
Forskningsresultat räknas i själva verket först efter att de har publicerats, eftersom 
tidskrifterna tillämpar principen ”peer review” (kollegial bedömning); alla inskick-
ade artiklar granskas och utvärderas av andra forskare före publicering.

Granskare
Innan en artikel kan publiceras skickas den ut för noggrann granskning av några 
andra forskare – som ofta förblir anonyma. Granskarna utvärderar huruvida forsk-
ningen är korrekt utförd (t.ex. om kontrollexperiment har genomförts och att alla 
beräkningar stämmer) och ifall slutsatserna är tillräckligt befogade för att publiceras. 
Det kan jämföras med hur läraren kontrollerade att eleverna hade hittat rätt svar in-
nan de fick tillåtelse att ”publicera” svaret.

Bygga vidare på etablerad kunskap
Några av de svårare frågorna i Expedition Mundus kan bara besvaras om man känner 
till svaren på andra frågor. Det är likadant i verklighetens forskning. En forsknings-
fråga bygger vidare på etablerad kunskap. Eller, som Isaac Newton lär ha sagt: ”Om 
jag har sett längre än andra så beror det på att jag har stått på jättars axlar.”

Samarbete
Forskare arbetar sällan helt ensamma. Det är därför eleverna fick arbeta i par under 
Expedition Mundus. Det tar ofta lång tid att bedriva forskning  (t.ex. att utföra experi-
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ment), och två huvuden är bättre än ett. Forskare arbetar också tillsammans i den 
bemärkelsen att de bygger vidare på varandras resultat.

Konkurrens
Forskare konkurrerar givetvis med varandra. Precis som i Expedition Mundus gör de 

det genom sina publiceringar. Ju fler artiklar och böcker 
en forskare publicerar desto högre blir forskarens status. 
Medverkan i prestigefyllda tidskrifter, böcker eller konfer-
enser är mer värdefullt (ger mer ”poäng”) än medverkan i 
okända sammanhang.

Inga rätta svar
Det finns förstås även skillnader mellan Expedition Mun-
dus och forskning i verkligheten. En sådan skillnad har 
att göra med hur svaren kontrolleras. I skolan och i spelet 
gäller det att lämna rätt svar – svaret är antingen rätt el-
ler fel. Verklighetens forskning är sällan så enkel, eftersom 
forskarna aldrig kan veta helt säkert om deras svar är kor-
rekta eller inte. Vetenskapen vilar på människans vilja till 
framsteg och insikter gjorda över tid. Ibland händer det att 
en tidigare publicerad artikel har dragit felaktiga slutsatser. 
Forskning och vetenskap handlar därför om att hitta och 
argumentera för det bästa svar vi kan ge vid varje tidpunkt.

Discipliner
Begreppet ’vetenskap’ syftar på naturvetenskap, men även humaniora och samhälls-
vetenskap. Man delar in vetenskap i olika discipliner, varav några figurerar i spelets 
källor och frågor, t.ex. språk och lingvistik, konst och kultur, historia, geografi, bi-
ologi, fysik och matematik. 

Specialisering
Forskare är ofta väldigt smarta angående det som rör deras egna discipliner; det är 
ju trots allt lättare att hitta svar på frågor gällande sådant man redan känner till. 
Expedition Mundus kan spelas så att eleverna ges möjlighet att specialisera sig. Till 
exempel kan frågekorten placeras med texten uppåt så att eleverna själva kan välja 
vilka frågor de vill ta sig an. Eller så kan man tillåta att eleverna byter frågekort med 
varandra.
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6.2 Planeten Mundus
Planeten
Mundus är en förhållandevis liten planet. Gravitationskraften är svagare än på 
jorden, och kokpunkten för vatten är 70˚C. På Mundus har ett dygn 18 timmar och 
det går 180 dagar på ett år. Mundus har tre årstider; klang tomi (kall, torr och svaga 
vindar), klang raf raf (varm, torr och kraftiga vindar) och klang blof (varm, fuktig och 
svaga vindar). För 150 år sen drabbades Mundus av ett vulkanutbrott, vilket ledde till 
att en utdragen ”mörk era” inleddes (slip kara).

Liv
På Mundus finns ett flertal olika organismer. Förutom mundianerna – den intelli-
genta livsformen på Mundus – finns skalbestar (pilo), ringflugor (fofi), klätterplantor 
(deffe), kryddört (waan) och kittelgräs (pluk). Källdokumentet som illustrerar födo-
systemet på Mundus visar de olika organismernas inbördes relationer avseende föda. 
Ett annat dokument visar under vilka årstider de olika växterna blommar och/eller 
bär frukt. En gång i tiden – före den mörka eran – levde ytterligare ett stort djur på 
Mundus (kalif maya). Kalif maya hölls som boskap av mundianerna, men arten är 
idag utdöd. Skalbestar kan inte hållas som boskap för de blir väldigt aggressiva när 
de fått avkomma och förökar sig inte i fångenskap.

Språk
Mundianerna har både talspråk och skriftspråk. De skriver från vänster till höger och 
varje symbol (bokstav) representerar ett unikt ljud. Verb böjs inte och substantiv i 
plural markeras genom att singularformen skrivs två gånger. Adjektiv som skrivs två 
gånger i rad indikerar ”mycket…”.

Matematik
Mundianernas talsystem har basen 6 och består av prickar (1 prick = 1), streck (1 
streck = 6), trianglar (1 triangel = 36) och halvmånar (1 halvmåne = 216). Man har 
också symboler för addition, subtraktion, multiplikation och division.

Kultur
Klätterplantans blomma och solen är viktiga kulturella symboler (de avbildas på 
samma sätt) liksom talet 144 (fyra trianglar som symboliserar klätterplantblom-
mans fyra kronblad). Innan den mörka eran inleddes (slip dok dok) var det lättare 
för mundianerna att hitta föda (de höll boskap) och de hade mycket mer fritid. De 
ägnade sig åt handel, byggde en enorm labyrint (kapuki maya), och hade mer tid över 
för kulturella aktiviteter. Idag (slip okke) håller mundianerna inte längre boskap och 
de tillbringar större delen av dagarna med att odla grödor (t.ex. kryddört) och jaga  
skalbestar. Barnen på Mundus går i skolan tre timmar om dagen.
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7. BERÄTTELSER ATT LÄSA HÖGT 

De två berättelserna nedan hör till låg- och mellanstadieversionen av spelet Expedi-
tion Mundus. Den första berättelsen (Planet i sikte) ska läsas innan eleverna börjar 
spela. Använd gärna kartan över Mundus och byöversikten (de stora arken) för att 
illustrera berättelsen under högläsningen. Den andra berättelsen (Mundianska vägg-
målningar) ska högläsas efter att eleverna har spelat Expedition Mundus. Den avs-
lutande berättelsen utgör också ett avstamp för den efterföljande gruppdiskussionen.
 
7.1 PLANET I SIKTE

Miljontals kilometer från jorden far rymdskeppet Explora genom universum. 
Det är tyst ombord. De tre passagerarna sover. Plötsligt börjar en klocka ringa 
i kontrollrummet. Ett meddelande visas på en av datorskärmarna: ”PLANET I 
SIKTE”.  
Sara sätter sig upp i sängen. ”Va? Vad var det?” Hon tittar ut genom fönster-
gluggen och ser att de sakta men säkert närmar sig en okänd planet. ”Wow! 
Där skulle jag vilja ta mig en titt!”, utbrister Sara. Hon väcker de andra två 
passagerarna. 
”Klockan är ju bara 14 minuter över fem”, muttrar Sophie. ”Jag har rätt till yt-
terligare 76 minuters sömn.” Men så ser hon Sara stå vid fönstret.
”Kom och titta vad vackert det är!”, säger Sara. ”Jag ser ett hav… och kullar och 
en	flod.	Och	allt	det	gröna,	kan	det	vara	växter?”
Sophies ögon börjar lysa. ”Visst är det fantastiskt?”
Till slut vaknar även Milan. När han tittar ut genom gluggen och ser den främ-
mande	planeten,	tappar	han	hakan	av	förvåning.	”Det	ser	ut	som	om	det	finns	
liv på planeten. Utomjordingar...”
”Vi åker dit!” säger Sara. De andra två tittar förvånat på henne.
”Men är det inte farligt?” frågar Sophie. ”Minns ni inte de där franska astro-
nauterna som försvann 2007 när de...”
”Struntprat!” svarar Sara. ”Har du glömt att vi är forskare? Syftet med vår resa 
är att utforska okända planeter. Nu ger vi oss ut på upptäcktsfärd!”
”Hur som helst så måste vi sänka hastigheten nu annars kommer vi verkligen 
att få problem”, säger Milan.

De påbörjar landningsförberedelserna i kontrollrummet. Sophie styr försiktigt 
Explora närmare den nya planeten. Rymdskeppet intar position på säkert av-
stånd ovanför planetens yta och forskarna tar fram sina kikare.
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	 ”Ja,	det	finns	växtliv	där	nere!	Och	 titta,	 jag	ser	djur	också.	Vi	har	upptäckt	
främmande livsformer!” utbrister Milan.
Sara tittar på honom och ler. ”Jag ser djur med något slags skal. Jag tror jag 
kallar	dem	’skalbestar’.	Och	ser	ni	de	där	varelserna?	Tror	ni	att	det	är	de	som	
har byggt alla hus?”
”Vänta lite”, svarar Milan. ”Hur kan du vara så säker på att det är hus? Det kan 
lika gärna vara mycket ovanliga träd. Vi behöver mer information innan vi kan 
vara säkra. Eller hur, Sophie?”

”Du har rätt”, säger Sophie. ”Mayaindianerna i Sydamerika hade alla möjliga 
sorters byggnader som visade sig vara tempel, inte hus. Vi borde anteckna, så 
att vi inte glömmer allt senare.”
Sophie	tar	fram	sin	laptop	och	börjar	skriva.	”Det	verkar	finnas	olika	djurarter	
här, och olika sorters växter.”
”Har ni sett att de har färg också?” Milan pekar på en av varelserna, som målar 
något i gult.
”Det	kanske	finns	järn	i	marken”,	säger	Sophie.	”Det	använder	ju	vi	på	jorden	
för att göra gul färg.”

”Okej,	nu	går	vi	ner	för	landning”,	säger	Sara	och	greppar	spakarna	med	båda	
händerna. De landar försiktigt på ett öppet fält – de är framme. Sophie tar med 
sig sin laptop, en termometer och några 
andra saker och så går de ut. Nu, när 
motorerna har stannat, är det plötsligt 
kusligt tyst. 

Men så hörs plötsligt en kör av röster 
som skriker ”Pi! Pi! Pi!” Varelserna 
som de tidigare sett från rymdskeppet 
kommer fram ur skogen från alla håll, 
och	 de	 gör	 ett	 tecken	 med	 fingrarna,	
en slags triangel. Sara sträcker försik-
tigt båda händerna i luften. Ingenting 
händer. Varelserna stannar en bit bort. 
Så kliver en av dem fram, och säger till 
Sara: ”Yanna Mundion. Apa lo bozo?”
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7.2 MUNDIANSKA VÄGGMÅLNINGAR (avslutande berät-
telse)

Sara, Sophie och Milan står vid dörren till skolan och pratar med två mundi-
aner.	Där	inne	pågår	en	lektion	i	matematik.	Sara	viftar	bort	en	ringfluga	som	
surrar kring hennes huvud. En av mundianerna tar fram ett stort bär från en 
klätterblomma och ger det till Milan.
”Pika lo”, viskar Sophie i hans öra. ”Det betyder ’tack’”.
”Pika lo!” säger Milan med hög röst.
”Apa steppe kapuki maya?”
”Vad betyder det, Sophie?” frågar Sara. ”Du talar ju mundianska bättre än vi.”
”Han säger att han vill visa oss den stora labyrinten. Ni vet, den där stora kon-
struktionen i utkanten av byn. Vad spännande!”

De går mellan husen. I vissa trädgårdar ser de kryddört växa. Mundianerna 
arbetar idogt i sina trädgårdar, men när de tre forskarna går förbi vinkar de 
vänligt till dem. När de har lämnat husen bakom sig får de till slut syn på den 
gamla, stora labyrinten. 
”Kapuki maya!”

De går in – Sara och mundianerna först. De passerar genom ett myller av kor-
ridorer, går till vänster, höger, höger igen, vänster och höger igen tills de helt 
har tappat orienteringen. Vid varje sväng blir det mörkare och kallare och de 
förstår att de måste vara djupt inne i labyrinten. Till sist kommer de fram till en 
enorm, mörk sal.
Sara, Sophie och Milan betraktar storögt väggarna; de är täckta, uppifrån och 
ned, av målningar. 
”Titta”, säger Milan, ”målningarna föreställer skalbestar och mundianer…”
”Här är en målning av en hel mundianby!” utbrister Sara. ”Titta här, husen 
ser	annorlunda	ut	jämfört	med	dem	vi	har	sett.	Och	byn	ser	ut	att	vara	mycket	
större!”
”Slip dok dok”, säger en av mundianerna och pekar mot målningarna. 
”Det där var förr i tiden, det som de kallar ’den mycket goda eran’”, förklarar 
Sophie. ”Det var innan vulkanutbrottet.”

Målningarna visar alla möjliga olika saker: mundianer som jagar skalbestar, 
mundianer som spelar musik och dansar. Alla mundianer på målningarna bär 
färggranna kläder.
”Titta här!” säger Milan. ”På den här målningen syns ett annat djur som är my-
cket större än skalbestarna. Det måste vara det djur vars skelett vi hittade under 
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utgrävningen.”
”Kalif maya”, tillägger Sophie.
”Oj”,	utbrister	Milan,	”titta	vilken	under-
bar,	mörklila	täckning	den	hade.	Och	de	
stora, håriga tassarna…”

Plötsligt hör de ett högt mullrande, knar-
rande och gnisslande. När de vänder sig 
om ser de Sara stå en bit bort, med ar-
men instucken i ett hål i väggen. 
”Vad har du gjort?” ropar Sophie. ”Sitter 
du fast?”
”Nej, inte alls”, ropar Sara tillbaka. ”Det 
sitter ett handtag i hålet. Titta!” 

Sakta skjuts en del av väggen åt sidan. Lite grus faller ner, och så plötsligt är allt 
tyst igen. En mörk korridor har uppenbarat sig bakom väggen. Tunna trådar 
som påminner om spindelväv hänger ner från taket. De går in i korridoren, och 
befinner	sig	snart	vid	toppen	av	en	lång	spiraltrappa.	Långt	där	nere	ser	de	ett	
svagt ljusskimmer. 
”Pi!” säger mundianerna med skräck i rösten.
Sara, Sophie och Milan tittar på varandra.
”Kom igen, vi går ner och utforskar” säger Sara, samtidigt som hon tar första 
steget nerför spiraltrappan.
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OM DEN HÄR UTGÅVAN

Expedition Mundus för låg- och mellanstadieelever är en översättning av den utökade 
versionen av ett spel som ursprungligen utvecklades för högstadieelever. Både origi-
nalspelet (Expeditie Moendoes) och den utökade versionen har arbetats fram av De 
Jonge Akademie (KNAW) (Nederländerna) i projekt som möjliggjorts av bidrag från 
SNS REAAL Fonds och Royal Netherlands Academy 
of Arts and Sciences [Koninklijke Nederlandse Aka-
demie van Wetenschappen] (KNAW). Den utökade 
versionen, som förutom originalspelet omfattar en 
handledning för lärare samt en extra uppsättning 
kort, skrevs av De Praktijk och Maarten Kleinhans 
från De Jonge Akademie som är en del av Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences. 
Idé, speldesign och originalspelets holländska texter: 
©2010 De Praktijk & De Jonge Akademie (KNAW).
Ytterligare textmaterial på holländska: ©2012 De 
Praktijk & De Jonge Akademie (KNAW).
Engelsk översättning (den utökade versionen) av Balance, Maastricht and Amster-
dam. ©2013 De Praktijk & De Jonge Akademie (KNAW).
Svensk översättning (den utökade versionen) av Hibou. ©2016 De Praktijk & De 
Jonge Akademie (KNAW).
Layout (översatta versioner) av Tot en met ontwerpen. Illustrationer av Nozzman. 
©2013 De Praktijk & De Jonge Akademie (KNAW).

Vi vill tacka lärare och elever på Keizer Karel College, Amstelveen; Cygnus Gymna-
sium, Amsterdam; Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Amsterdam ZO; Basisschool 
De Ontdekkingsreis, Doorn; samt P.C. Basisschool De Klokbeker, Ermelo (alla i Ned-
erländerna). 

Kontakt:  De Praktijk, info@praktijk.nu
   De Jonge Akademie, dja@knaw.nl
   www.expeditionmundus.org
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