
Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) är ett delprojekt inom Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg (KASTiS), 
en samverkans och kunskapsplattform finansierad av Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde och 
ett antal kommuner i Skaraborg.

I KLUB studeras hur den moderna barnboken med stöd av spelteknologi kan användas dels för att skapa nya 
berättelser som knyter samman kulturarvsmiljöer med lokala sägner och sagoväsen, dels hur dessa 
ingredienser kan användas i läsfrämjande syfte. Flera av böckerna i KLUB har erhållit läsfrämjandestöd från 
Västra Götalandsregionens koncernavdelning kultur.

Du hittar mer information om projekten i KLUB och KASTiS här:
http://www.his.se/klub/
http://www.his.se/kastis/
https://www.facebook.com/kastis.Skaraborg
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Kiras och Luppes Bestiarium

Kiras och Luppes Bestiarium är en barnboksserie som utspelar sig i Skaraborg. 

Vännerna Kira och Luppe hjälper i böckerna trollforskaren Lovis att rädda sagoväsen undan 
den elaka Cirkusdirektören—som egentligen är ett troll, en bergakung. Cirkusdirektören vill 
nämligen fånga och tvinga andra sagoväsen att uppträda på hans cirkus.

Till böckerna finns en Augmented Reality-app: KLUB Bestiarium, som kan laddas ner gratis 
från App Store eller Google Play. Med den kan du hitta sagoväsen genom att skanna de 
stora bokstavsfigurerna som finns på en del av sidorna i böckerna. Kanske du också kan 
finna sagoväsen på andra platser i Skaraborg?

Håll ögonen öppna och se upp för cirkustrollen!



(AR) Augmented Reality-app

En del av sidorna i böckerna har bokstavsfigurer som 
anfanger vilka kan skannas likt QR-koder.

I bilden till höger är det ett K som triggar appens
animerade Kira-figur i 3D.

Anfangerna och 3D-figurerna kan användas även på 
kulturarvsplatser och museer. Som fasta skyltar eller 
tillfälligt utplacerade?

Uppdrag: ”Sagoväsensjakt på museet”

3D-grafik av Ellen Eriksson: Kira i 
mobiltelefon, från Skaraboken Trollforskaren.



Augmented reality-app
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Ellen Eriksson
Robin Koitzsch
Rick Irvine
Kevin Bergsten
Jacob Oscarsson
Magnus Johansson

Animation
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Skara-bokens framsida – miljön för handlingen är delvis förlagd till det gamla Stifts- och Landsbiblioteket. 



Sida i Trollforskaren (Skara). Text: Patrik Erlandsson och illustration: Veronica Jensen. 
Cirkusdirektören som egentligen är ett troll vill fånga och tvinga andra sagoväsen att 
uppträda på hans cirkus.



3D-grafik av Jacob Oscarsson, 

Den elake Cirkusdirektören i 3D-
grafik, med den anteckningsbok 
(Bestiariet) som han stulit från 
trollforskaren Lovis.



Trollforskaren Lovis räddar trion under flykten från cirkustrollen. Hon berättar att 
Cirkusdirektören har stulit en anteckningsbok om sagoväsen – ett bestiarium från henne. 



Lovis tar med dem till sitt kontor på Stifts- och Landsbiblioteket.



3D-figurer av Kevin Bergsten.  En drake för D-anfangen och skogstrollet Filemon för F-anfangen.



Falköpingsbokens framsida. Handlingen startar i Karleby med utsikt mot Ålleberg.



Kira och Luppe har träffat tomten Julius i Karleby strax utanför Falköping.



Den ostälskande tomten Julius ovanför sin anfang. 3D av Robin Koitzsch.



Kira och Luppe har tillsammans med tomten Julius 
räddat Jättinnan Ålla undan cirkustrollen.



Jättinnan Ålla (3D av Rick Irvine) på sin anfang. Figurerna som kan triggas vid skanning av 
anfanger i böckerna kan också användas ute på kulturarvsplatser och inne på museer. 



Bilder från boksläpp i Falköping. 

Utskrivna anfanger använda för sagoväsensjakt på museet.



Bilder från boksläpp i Falköping. Utskrivna anfanger använda för sagoväsensjakt på museet.



Hanna Lindfors, digitalt porträtt av landshövdingefrun Brita Margareta Horn
av Ekebyholm (1745 – 1791). 

Brita drunknade i Tidan vid residenset Marieholm och har därefter ibland 
synts där som Vita frun. Här ligger numera Vadsbo museum.

Mariestad

Veronica Thorbjörnsen Jensen, konceptskiss av Lake-kåffa.

Kåffan är ett sagoväsen knutet till Vänern. Om en  fiskare drog upp en 
Kåffa beklagade den sig hemskt. Det finns sägner om att den fiskare 
som var snäll mot Kåffan blev rikligt belönad – och tvärtom om inte.

Författare: Daniel Larsson
Illustratör: Ellen Eriksson



Gullspång / Hova

Handlingen utspelar sig under Hova Riddarvecka

Det sagoväsen som cirkusdirektören vill åt är Skogsrået, men Kira och Luppe träffar också ett riddarspöke 
och får veta vad ett medicinträd är under sitt äventyr här.



Tre karaktärer är påtänkta:
Sammetsfot (ett troll längs Hjoån)
Fina Karamell (karamellförsäljerska från sekelskiftet 1900, spöke?)
och Gammelrödingen (en urgammal talande fisk)

Författare: Paul Löwen Åberg
Illustratör: Linda Forss 

Hjo



Skövde I Skövdes bok kommer prästen Isac Fribergs (1736 – 1818) handskrivna 
svartkonstbok finnas med:

En liten Bok hwaruti finns allehanda Sympatier, och Artiga Konster af
hwilka större delen äro sanne och proberade (1770).

Boken tillhör numera Skövde Stadsmuseum som kommer figurera 
tillsammans med Billingen och Timboholmsskatten. 

Det sagoväsen som cirkusdirektören och hans anhang är ute efter är 
lyktgubbar.

Författare: Pontus Larsson
Illustratör: Samuel Thorslund



Tibro

- Cirkusplatsen, Ånaplan
- Smulebergsbron – Näcken, Bäckahästen och flickan 
Sandra

Författare: Linnea Timrén
Illustratör: Lova Carlsson



Karlsborg

Forsviks bruk och varv eller
fästningen?



Tidan

Askeberga

Sjön Östen



KLUB-projektet utvecklas av spelutvecklingsstudenter i samverkan med kommunerna.

Böckerna tas fram tillsammans med Lokrantz förlag i Lidköping.

Appen KLUB Bestiarium utvecklas i samverkan med Solutions Skövde. 



Kameraläge

Bestiarium

i

←

Håll kameran rakt ovanför en 
bokstavsfigur i KLUB-böckerna

KLUB Bestiarium v2



? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

← ←

Vampyr
En vampyr kan förvandlas till en 
fladdermus och syns inte i speglar.

Bestiarium

KLUB Bestiarium v2



Börja skanna nära och 
rakt ovanför 
bokstavsfiguren

Denna app har 
utvecklats i projektet 
KASTiS för att ge en 
möjlighet att på ett 
roligt sätt lära sig om 
vårt kulturarv.

Solutions Skövde

←

KLUB Bestiarium v2
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Examensarbeten inom KASTiS / KLUB 2016

Kandidat

Robin Koitzsch (2016). DIGITAL TEXTURERING FÖR AUGMENTED REALITY. En studie i möjligheten 
att återskapa effekten av subsurface scattering i albedo texturer

Pontus Larsson (2016). EN BERÄTTELSE, TVÅ SPRÅK. Uppfattning om lokal anknytning vid 
språkbyte 

Hanna Lindfors (2016). Grevinnans förvandling till Vita frun: Ett animerat porträtt som 
pedagogiskt verktyg inom museisektorn.

Magister

Ellen Eriksson (2016). Augmented reality-tekniken och dess tillämpning i en kontext av 
barnböcker, museer och kulturarvsplatser 

David Lindvall (2016). FRÅN BARNBOK TILL MUSIKSAGA. En undersökning om hur karaktärerna i 
Kiras och Luppes Bestiarium uppfattas genom en adaption 



Robin Koitzsch (2016). DIGITAL TEXTURERING FÖR AUGMENTED 
REALITY. En studie i möjligheten att återskapa effekten av 
subsurface scattering i albedo texturer

Följande fråga har varit utgångspunkten för undersökningen: 

• Finns det en noterbar skillnad på äkta SSS texturering och den testade 
tekniken? 

Kvantitativ metod – Enkätundersökning 

Arbetsmetod, bildanalys 



Pontus Larsson (2016). EN BERÄTTELSE, TVÅ SPRÅK. Uppfattning om lokal 
anknytning vid språkbyte 

Frågan som ställs i denna studie kan alltså formuleras som följande: 

• På vilka sätt påverkas läsarens uppfattning om den lokala anknytningen i en berättelse 
när denna översätts? 

• Varför påverkas läsarens uppfattning, och hur kan intrycken eventuellt styras? 

Kvalitativ metod – Fokusgrupper, vuxna (experter) och barn – intervjuer

Arbetsmetod, textanalys



Hanna Lindfors (2016). Grevinnans förvandling till Vita frun: Ett 
animerat porträtt som pedagogiskt verktyg inom museisektorn.

Frågeställningar 

• Föredrar betraktaren det digitala rörliga porträttet eller det stilla porträttet, 
varför? 

• Skulle något av porträtten intressera betraktare tillräckligt mycket för att vilja 
ladda ned en mobilapplikation för att ta del av ytterligare information? 

• Ser betraktaren några nackdelar med denna typ av remediering av äldre verk? 

Kvantitativ metod – Enkätundersökning 

Arbetsmetod, bildanalys 



Ellen Eriksson (2016). Augmented reality-tekniken och dess tillämpning 
i en kontext av barnböcker, museer och kulturarvsplatser 

Följande frågeställning har varit utgångspunkten för undersökningen:

• Vilka funktioner ser informanterna i fokusgrupperna att augmented
realityapplikationen och dess 3D-karaktärer kan fylla i sina respektive professioner?

• Vilka problem ser informanterna i fokusgrupperna med att använda applikationen (i 
den förevisade versionen) i sitt arbete på kulturarvsplatser, museer och bibliotek?

Kvalitativ metod – Fokusgrupper, vuxna (experter) och barn – intervjuer

Arbetsmetod, bildanalys 



David Lindvall (2016). FRÅN BARNBOK TILL MUSIKSAGA. En undersökning 
om hur karaktärerna i Kiras och Luppes Bestiarium uppfattas genom en 
adaption 

Forskningsfrågorna är således:

• Hur påverkas vid en jämförelse mellan textboken och musiksagan uppfattningen av 
protagonisterna och antagonisten i Kiras och Luppes Bestiarium: Trollforskaren av en 
adaption?

• Upplever barnen musiken och ljuden i musiksagan som trovärdiga i förhållande till 
versionen med texten och bilderna? 

Kvalitativ metod – Fokusgrupper, vuxna och barn – intervjuer 


