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SAMMANFATTNING

 

Tidigare forskning har reg is t rerat en pågående 
rekryteringskris vid datavetenskapliga utbildningar, där 
problematiken främst tycks bero på avsaknad av motivation 
hos studenterna. I denna uppsats undersöktes huruvida 
studenters motivation i en programmeringsinriktad 
speldesignskurs kunde påverkas genom att utveckla spel för en 
arkadmaskin och dess innehåll. Undersökningen är genomförd 
i form av en fallstudie och behandlar fall mellan 2002 och 
2014. Datan som behandlades var sekundärdata i form av 
betygsstatistik och kursutvärderingar. Uppsatsen presenterade 
resultatet i form av riktlinjer och slutsatser som kan ligga till 
grund för att förbättra s tudenters motivat ion i 
programmeringsinriktade universitetskurser och särskilt för 
kurser som involverar spel och speldesign.
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SAMMANFATTNING

 

Previous research has registered a current enrollment crisis in 
computer science, where the problem is mainly due to 
students' lack of motivation. This thesis investigated whether 
an arcade machine and its content can be used to improve 
programming students' level of motivation in order to achieve 
better results in education. The survey was conducted as a case 
study and includes cases between 2002 and 2014. The 
collected data consists of grade statistics and course 
evaluations. The thesis presents its results in the form of 
guidelines and conclusions which can be used to improve 
students' motivation in programming oriented university 
courses and especially on courses that involve games and game 
design.
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INLEDNING

1. Inledning 
I detta inledande avsnitt ges en kort introduktion till ämnet i form av bakgrund och 
problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i uppsatsens forskningsfråga och 
syfte.

1.1 Bakgrund 
Sedan 1980-talet har problematiken med att lära ut programmering till universitetsstudenter 
varit ett pågående forskningsområde (Uolevi et al., 2011, s. 1). Problematiken har främst kretsat 
kring svårigheterna att lära ut grundläggande programmeringskunskaper till förstaårsstudenter 
inom datavetenskapliga ämnen. Ett vanligt problem är att studenterna inte klarar de 
grundläggande programmeringskurserna och därför inte kan fortsätta sina studier (Kurkovsky, 
2013, s. 140; Barnes et al., 2007, s. 121). Problemet med studenter som inte klarar sina studier på 
grund av bristande programmeringskunskaper är enligt Bergin & Reilly (2005, s. 293) ett 
välkänt fenomen inom datavetenskapliga utbildningar. Enligt Bennedsen & Caspersen (2007, s. 
35) var det omkring två miljoner studenter i världen som i slutet av 1990-talet påbörjade studier 
inom datorrelaterade ämnen, men  650 000 av dessa studenter hoppade av eller misslyckades 
med sin första programmeringskurs. Orsaken till att studenter väljer att avsluta sina studier kan 
bero på flera orsaker men det förekommer ett antal återkommande faktorer i samband med 
studieavhopp.  Kurkovsky (2013, s. 140) hävdar att många studenter som valt att studera 
datavetenskapliga ämnen inte alltid är införstådda i innebörden med att studera datavetenskap, 
vilket ofta leder till att studenter väljer att avsluta sina studier då de känner sig distanserade från 
ämnet. En annan vanligt förekommande faktor är att studenterna tycker att kursinnehållet till 
viss del eller helt och hållet saknar koppling till en arbetsmarknadskontext (Kurkovsky, 2013, s. 
140). Barnes et al. (2007, s. 121) anser att programmeringskurser måste innehålla relevanta 
moment som engagerar och utmanar studenternas kreativitet samtidigt som innehållet har en 
stark anknytning till studenternas kommande karriär. Om en kurs inte kan leva upp till dessa 
kriterier kommer det få en negativ effekt på studenternas motivation. Tidigare forskning av 
Kurkovsky (2013) och Mozelius et al. (2013) har experimenterat med att använda spelutveckling 
i grundläggande programmeringskurser i syfte att höja studenternas motivation och 
engagemang. Kurkovsky (2013, s. 140) menar att enkel spelutveckling i form av mobilspel kan 
vara en effektiv metod att lära ut grundläggande programmeringskunskaper samtidigt som det 
ökar studenternas motivation. Att använda spel i undervisning  med syfte att öka studenternas 
motivation och engagemang har i tidigare forskning bevisats ha en positiv effekt på studenterna 
(Uolevi et al., 2011, s. 26; Barnes et al., 2007, s. 124 & Mozelius et al., 2013). Forskningen har 
främst varit inriktad på att inkorporera spel och spelmoment i undervisningen men enligt 
Kurkovsky (2013, s. 139) har få experimenterat med att inkorporera småskalig spelutveckling 
som ett undervisningsverktyg. 
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INLEDNING

Institutionen för Medieteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder ett treårigt 
kandidatprogram i interaktiva digitala medier (IDM). Medieteknik är inte en del av 
datavetenskap men det finns ett antal gemensamma nämnare som sträcker sig mellan ämnena. 
Exempelvis introduceras studenterna i IDM till objektorienterad skriptprogrammering med 
JavaScript, PHP och ActionScript 3.0. Studenterna lär sig att behärska skriptspråken i syfte att 
skapa skrivbordsapplikationer, mobilapplikationer, digitala spel och webbplattformar. 
Problematiken med bristande motivation hos studenter som studerar datavetenskapliga ämnen 
kan därför även appliceras på medieteknikstudenter. Under IDM-studenternas fjärde termin 
läser de en obligatorisk kurs i speldesign. Enligt kursplanen ska studenterna lära sig att utforma 
och implementera ett enklare spel med hjälp av skriptprogrammering och författarverktyg 
(Linnéuniversitetet, 2011, s. 2). Den senaste kursplanen godkändes 2009 och genomgick 2011 
en revidering där kurslitteraturen uppdaterades. Kursen har funnits innan 2009 men då med ett 
annat namn och en annan kursplan. Många studenter uppfattar kursen som en omfattande och 
krävande kurs då den innefattar aspekter från ett flertal medieteknologiska områden men även 
en högre nivå av programmering än vad de är vana vid sedan tidigare programkurser. Kurkovsky 
(2013, s. 144) beskriver spelutveckling som en tidskonsumerande process som kräver en speciell 
uppsättning färdigheter. När kursen introducerades fanns det ingen fast målplattform för de 
studentproducerade spelen. Mellan 2003-2009 var det vanligt att spelen utvecklades med Adobe 
Flash Professional eller Adobe Director och publicerades som en SWF-fil (Shockwave Flash). 
Då ett fåtal studenter valde att publicera sina spel på Internet skapades 2010 en arkadmaskin 
med tillhörande spelsystem i syfte att fungera som en fast målplattform för kursen Speldesign: 
1ME203. Arkadmaskinen har placerats i entrén till B- och D-huset där institutionen för 
Medieteknik har sitt säte. Fördelen med att placera arkadmaskinen i entrén är att det inte bara är 
medieteknikstudenter som befinner sig i B- och D-huset. Studenter, personal och besökande 
kan därför spela studenternas spel och skaffa sig en uppfattning av ämnet Medieteknik. Syftet 
med arkadmaskinen är att ge studenterna ett exempel på konkret användningsområde för spelen, 
detta för att undvika den bristande verklighetskontext som beskrivs av Kurkovsky (2013, s. 140). 

1.2 Problemdiskussion 
Samtidigt som efterfrågan på webbutvecklare ökar minskar antalet studenter som genomför sina 
datavetenskapliga studier (Barnes et al., 2007, s. 121; Kurkovsky, 2013, s. 138). Då tidigare 
forskning indikerar att det finns problem med bristande motivation hos studenter som studerar 
programmeringsinriktade utbildningar vid universitet och högskolor, tycks det tämligen 
intressant att undersöka eventuella metoder för att höja eller vidhålla studiemotivationen hos 
studenterna. Högskoleverket (2009, s. 14) betonar även problematik med växande studiegrupper, 
ofta med ickeakademisk bakgrund, något som ställer krav på lärarkompetens och alternativa 
undervisningsformer. Detta innebär att undervisning i högre utbildning kan komma att 
genomgå en förändring för att bättre möta de nya studiegrupperna. Detta är en generell 
problematik som berör alla högskole- och universitetsämnen. Enligt Jenkins (2002) finns det 
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inga direkta svar på hur programmeringsinriktade kurser bör utformas för att motivera och 
engagera studenter och samtidigt vidhålla en hög kvalitativ nivå. Även om Jenkins (2002) inte 
ser en direkt lösning på problemet så erkänner han att det finns ett problem med bristande 
motivation hos datavetenskapsstudenter där problemet förmodligen beror på att studenter 
uppfattar programmeringskurser som tråkiga. Då tidigare forskning av exempelvis Kurkovsky 
(2013) har resulterat i riktlinjer för att höja motivationen hos datavetenskapsstudenter, var det 
intressant att utforska området vidare med hjälp av de riktlinjer och observationer som tagits 
fram i samband med denna och liknande forskning. 

1.3 Problemformulering 
Denna undersökning har bestått av en fallstudie där programmeringsstudenter fått sina 
projektarbeten publicerade och arkiverade på en publik plattform. Varje fall består av ett 
kurstillfälle där kursutvärderingen  utgör den insamlade datan. Genom att genomföra denna 1

undersökning och analysera den insamlade datan samt jämföra resultaten med resultat från 
tidigare forskning, förväntades följande frågeställning besvaras:  

- Vilken effekt på studenters motivation har spelutveckling mot en öppen arkadmaskinsplattform i en 
programmeringsinriktad universitetskurs? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att presentera de förändringar som genomförts mellan 2011-2014 i 
kursen Speldesign: 1ME203 samt att utreda vilken inverkan dessa förändringar har haft på 
studenternas motivation. Förhoppningen var att kunna förbättra kursen och i förlängningen 
andra programmeringsinriktade kurser genom att introducera motivationshöjande moment samt 
att minimera eller eliminera moment som har en bevisad negativ inverkan på studenternas 
motivation att lära sig programmering. 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen har avgränsats till kursens Speldesign: 1ME203 vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
Då undersökningen bestått av en fallstudie förväntades ingen generell lösning på problemet med 
bristande motivation hos datavetenskapsstudenter upptäckas i och med undersökningen. Detta 
beror på att en fallstudie aldrig kan ge en slutsats med statistisk signifikans. Däremot förväntas 
en fallstudie resultera i flera uppsättningar av data som tillsammans kan stödja en stark och 
relevant slutsats (Höst & Runeson, 2008). Undersökningen var begränsad till den mängd 
kvalitativ och kvantitativ data som genererats i form av kursutvärderingar mellan 2002 och 2014.  
Datan som genererats sträcker sig därför mellan olika kurskoder och kursplaner. 
Undersökningen behandlade de kurstillfällen som har haft krav på att studenterna producerar 

 En sammanställning av genomförd kurs, där kursansvarig lärare analyserar och utvärderar 1

studenters åsikter om den genomförda kursen.
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ett digitalt spel med hjälp av skriptspråk och författarverktyg. Då samtliga kursutvärderingar 
inte är sammanställda av samma lärare samt att utformningen av kursvärderingsformulären 
skiljer sig mellan varje avslutat kurstillfälle, har informationen från kursutvärderingarna 
sammanställts för att ge en övergripande bild av hur kursen förändrats och vilken inverkan 
förändringarna har haft på studenternas motivation. Enligt Höst & Runeson (2009) finns det 
vissa aspekter som bör diskuteras då studien är baserad på befintlig data, men dessa kommer att 
diskuteras vidare under uppsatsens analyskapitel. 

Då kursen Speldesign: 1ME203 sedan 2012 har använt en specifik plattform för att publicera 
och arkivera studenternas projektarbeten, var undersökningen avgränsad till att undersöka 
effekten hos studenternas motivation i och med att plattformen introducerades i kursen.  
Plattformen är utvecklad av uppsatsens författare och består av en sammanställning av befintlig 
webbteknologi som tillsammans utgör mjukvara (StickOS), utvecklingsverktyg (StickOS SDK) 
och poängsystem (StickOS Highscore API) som alla används i arkadmaskinen. Undersökningen 
behandlar inte alternativa plattformar eller tekniker som möjliggör publicering och arkivering av 
studentproducerade spel. Den plattform som använts i undersökningen kommer att presenteras  
mer ingående senare i uppsatsen, för mer information se avsnitt 2.5 Teknisk implementation 
eller bilaga 12. 

Enligt Nationalencyklopedin definieras motivation som en psykologisk term för de faktorer hos 
individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål (Öhman, 2014). För att besvara 
uppsatsens frågeställning måste föregående definition konkretiseras så att motivationsmålen är 
mätbara samt att uppsatsen tydliggör vilka faktorer som används för att väcka, forma eller rikta 
studenternas beteende. De motivationsmål som ingår i undersökningen är: 

• Genomströmning och kursbetyg; representerar studenternas förmåga att ta sig igenom kursen 
och slutföra obligatoriska examinationsmoment med godkänt betyg som lägsta möjliga 
resultat. Motivationsmålet utvärderas utifrån registrerade resultat hos kursdeltagarna. 

• Engagemang; representerar studenternas förmåga att engagera sig i kursen och ämnet. Detta 
motivationsmål mäts främst med kvalitativ data i form av kommentarer från lärare och 
studenter men även den tid som studenterna uppgett sig ha spenderat på kursen. 

• Attityd; återspeglar studenternas inställning till kursen. Detta motivationsmål är främst 
baserat på kvalitativ data i form av fritextsvar som berör generella kommentarer om kursen, 
lärare, uppgifter och programspråk. 

• Kunskapsnivå; om studenterna lär sig mer i och med den nya kursutformningen. Detta 
motivationsmål utvärderas främst utifrån kommentarer från lärare och studenter. 

Vidare behandlar uppsatsen andra faktorer som enligt tidigare forskning har en avgörande 
inverkan på studenters motivation. Faktorerna är hämtade från forskning som berör motivation 
och lärande men även från tidigare undersökningar där forskare har försökt att förbättra 
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studenternas motivation i programmeringsinriktade kurser. Denna undersökning behandlar 
därför följande faktorer: 

• Lärares kunskap, engagemang och pedagogiska förmåga; då studier av exempelvis Gurney 
(2007) och Hattie & Ashing (2009) har visat att den enskilde läraren har väsentlig inverkan på 
studenternas motivation, var det viktigt att denna aspekt behandlades i undersökningen.  

• Kursens förmåga att återspegla en verklighetskontext; tidigare forskning av exempelvis Barnes 
et. al. (2007) och Kurkovsky (2013) visar vikten av att studenterna kan se en tydlig koppling 
mellan studier och arbetsliv. Då otydlig koppling mellan utbildning och arbetsliv enligt Barnes 
et al. (2007, s. 121) leder till försämrad motivation hos studenterna var det viktigt att denna 
aspekt behandlades i undersökningen. 

• Gruppindelningar; det finns tidigare forskning som behandlar vilken effekt mindre eller större 
grupper har på resultatet av grupparbeten. Då undersökningen behandlar grupparbeten är det 
viktigt att behandla denna faktor. 

1.6 Sammanfattning av inledning 
Det finns en dokumenterad problematik i att lära ut programmering på högskolor och 
universitet. Problematiken tycks grundas i en bristande motivation hos datavetenskapliga 
studenter där kursinnehållet ofta uppfattas som tråkigt och saknar relevans för studenternas 
tilltänkta arbetskarriär. Denna undersökning analyserade en specifik kurs i speldesign för att 
avgöra vilken effekt öppen spelutveckling mot en arkadmaskin har haft på studenternas 
motivation. Undersökningen var utformad efter tidigare studier med liknande utformning och 
målsättning. 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2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs, förklaras och motiveras valet av vetenskaplig metod som används för att 
besvara uppsatsens frågeställning. Vidare redogörs mjukvarusystemet med tillhörande 
utvecklingsplattform som ligger till grund för arkadmaskinen. 

2.1 Val av forskningsmetodik 
För att besvara uppsatsens frågeställning genomfördes en hermeneutisk fallstudie i syfte att 
skaffa en djupare förståelse för fenomenet med br istande motivat ion hos 
datavetenskapsstudenter. Den hermeneutiska ansatsen grundas i påståendet att den sociala 
verkligheten är för komplex för att förstås enbart genom observation. Gray (2009, s. 24) hävdar 
att forskare måste tolka verkliga problem i syfte att skaffa en djupare förståelse för 
problematiken. Valet av forskningsmetodik ansågs passande då Robson (1993, s. 146) beskriver 
fallstudier som en forskningsstrategi som involverar empiriska undersökningar av nutida 
fenomen som existerar inom ramarna av en verklighetskontext och som grundas på flera 
observationer. Det förekommer olika tolkningar av fallstudie som forskningsmetod, men i denna 
undersökning har riktlinjer för datavetenskapliga undersökningar följts. Anledningen till att de 
datavetenskapliga riktlinjerna har följts beror på likheten mellan datavetenskap och medieteknik. 
Enligt Höst och Runeson (2009) är fallstudiemetodiken lämpad för många olika typer av 
datavetenskaplig forskning, då underlaget för undersökningen är ett samtida problem eller 
fenomen som är svårt att undersöka i en isolerad miljö. Då undersökningen vanligtvis inte 
genomförs i en isolerad miljö är det viktigt att understryka vikten av flera observationer, detta för 
att få ett trovärdigt resultat (Robson, 1993; Gray, 2009, s.248). Lethbridge et al. (2005, s.337) 
uppmanar forskare som vill utföra observationer i form av fältstudier att först och främst studera 
socialvetenskap för att bättre förstå hur människor reagerar under speciella situationer och 
förhållanden.  

Då en fallstudies observationer ska återspegla en verklighetskontext är det viktigt att 
återspeglingen blir korrekt och inte påverkas av undersökningen. Robson (1993) beskriver tre 
olika syften som ligger till grund för forskning inom socialvetenskap: explorativ forskning, som 
syftar till att finna nya insikter, ställa frågor och ta reda på vad som händer inom ett specifikt 
område; beskrivande forskning, som syftar till att tillhandahålla en korrekt profilering av en 
situation eller fenomen som studerats; och förklarande forskning, som syftar till att förklara 
fenomenet som studerats, ofta i form av orsakssamband. Enligt Robsons (1993) definition kan 
undersökningen som genomförts i denna uppsats klassas som explorativ forskning då den syftar 
till att finna nya insikter i ett aktuellt problem. Forskning som bedrivits inom området av 
fallstudie som forskningsmetodik har resulterat i ett flertal kategoriseringar av fallstudier. 
Undersökningen som genomförts i denna uppsats har följt Robsons (1993) modell där 
fallstudier har kategoriserats i sju olika typer. Robson (1993) beskriver de olika typerna enligt 
följande: individuell fallstudie, där orsaker och processer hos en unik individ studeras; individuella 
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fallstudier, undersöker en eller flera gemensamma nämnare hos ett litet antal individer med 
gemensamma drag; studie av sociala grupper, där kontaktgrupper och relationen mellan 
kontaktgrupper studeras; samhällsstudier, där lokala samhällsgrupper studeras i beskrivande syfte;  
sociala gruppstudier, där kontaktgrupper och relationen mellan kontaktgrupper studeras; 
organisations- och institutionsstudier, där program i en institution utvärderas; studie av händelser, 

roller och relationer, där speciella händelser eller förekomster studeras. Då denna uppsats 
undersöker en universitetskurs anses undersökningen vara en organisations- och institutionsstudie. 
Höst och Runeson (2009) presenterar en modell som baserats på Robsons (1993) klassificering 
av fyra olika forskningsändamål: undersökande, i syfte att ta reda på vad som händer, söka nya 
insikter och generera idéer och hypoteser för ny forskning; beskrivande, i syfte att porträttera en 
situation eller företeelse; förklarande, i syfte att finna en förklaring till en situation eller problem; 
förbättrande, i syfte att förbättra en viss aspekt av ett studerat fenomen. Då denna uppsats syftar 
till att förbättra motivationen hos studenter som studerar programmeringsinriktade kurser har 
denna undersökning klassats som en förbättrande undersökning. Enligt Höst och Runeson 
(2009) är detta ett vanligt forskningssyfte just för datavetenskapliga undersökningar.  

Sammanfattningsvis genomför uppsatsen en explorativ undersökning i form av en 
organisationsbaserad fallstudie där syftet är att förbättra en viss aspekt av organisationen, i detta 
specifika fall motivationsfaktorn hos datavetenskapstudenter. 

2.2 Urvalsgrupper 
Som tidigare beskrivits i uppsatsen var det kursen Speldesign: 1ME203 som låg till grund för 
undersökningen. Kursen är en campuskurs på 7,5-poäng och ges på halvfart. Undersökningen 
behandlar data från 2002 till 2014 i form av kursutvärderingar. Datan kan ses som en 
sammanställning av kvalitativ och kvantitativ data då den innehåller direkta kommentarer från 
studenter men även utvärderingar baserade på numeriska värden. Enligt Lethbridge et al. (2005, 
s. 313) kan datainsamlingsprocessen för fallstudier kategoriseras i tre olika grader: 

• Första graden; innebär direkta undersökningsmetoder där forskaren är i direktkontakt med 
forskningsobjektet i fråga. Vanligtvis består denna forskningsmetod av intervjuer, 
fokusgrupper, Delphi-undersökningar och observationer där tänka-högt-metoden används 
(Höst & Runeson, 2009). 

• Andra graden; innebär indirekta undersökningsmetoder där forskaren samlar in rådata utan 
att interagera med forskningsobjekten (Höst & Runeson, 2009). Denna typ av 
datainsamling kan exempelvis göras med ljud- och videoinspelningar. 

• Tredje graden; innebär oberoende analys av arbetens artefakter  där redan tillgängliga och 2

ibland redan sammanställda uppgifter används (Höst & Runeson, 2009). Lethbridge et al. 

 av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.2
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(2005, s. 329-330) beskriver processen som ett försök att finna ny information genom att 
studera resultat och biprodukter från en avslutad process.  

Då undersökningen baserats på kursutvärderingar från kursen Speldesign: 1ME203 mellan 
2002-2014, kategoriseras studiens datainsamlingsprocess som varande av tredje graden. Utöver 
kursutvärderingarna har kursen genererat ett antal artefakter i form av spel och 
uppgiftsrapporter. Anledningen till att dessa artefakter inte ingick i undersökningsmaterialet 
beror på att de aldrig har genomgått en formell arkivering. Detta innebär att universitetet inte 
har tillgång till alla spel och rapporter som producerats sedan 2002 och ansågs därför vara för 
bristfälligt för att ingå i undersökningen. Att genomföra och arkivera en kursutvärdering är ett 
obligatoriskt moment som alla kursansvariga lärare ska genomföra i slutet av varje kurs. Detta 
innebär att det finns arkiverad dokumentation som beskriver studenternas uppfattning om 
kursen. Syftet var att analysera hur studenterna upplevde kursen och registrera eventuella 
förändringar som berör studenternas motivation. 

2.3 Validitet och reliabilitet 
Forskare använder fallstudier för att försöka observera och analysera fenomen i sin naturliga 
miljö. Avsaknaden av isolerad miljö innebär ett antal hot mot den insamlade datans trovärdighet 
(validitet). Trovärdigheten hos en studie avgör huruvida resultatet är tillförlitligt eller om 
forskarens subjektiva synvinkel har präglat genomförandet (Höst & Runeson, 2009). Höst & 
Runeson (2009) betonar trovärdighetsaspekten hos en fallstudie som mycket viktig och anser 
därför att den ska behandlas under hela fallstudien, trots att den inte kan utvärderas innan 
undersökningen övergår till analysstadiet. Höst & Runeson (2009) presenterar en lista med fyra 
trovärdighetsaspekter: 

• Konstruerad validitet; återspeglar hur pass väl undersökningen genomförts och om 
genomförandet var enligt forskarens ändamål (Höst & Runesson, 2009). Den konstruerade 
trovärdigheten hos en undersökning kan på många olika sätt påverkas och därmed också 
skadas. Gray (2009, s. 260) beskriver hur viktigt det är att definiera begrepp som används 
inom undersökningen för att det inte ska ske några missförstånd mellan forskare och 
testpersoner. Exempelvis, om en testperson inte tolkar innehållet i en intervjufråga på samma 
sätt som personen som utför intervjun, innebär detta ett hot mot undersökningens 
konstruerade trovärdighet (Höst & Runeson, 2009). Då undersökningen är baserad på 
arkiverad dokumentation finns det både för- och nackdelar. En tydlig nackdel är att 
genomförandet inte kan utformas efter tydliga ramar och riktlinjer då detta moment redan 
är genomfört. Detta innebär att det kan förekomma data där forskaren och testpersonen inte 
delade samma uppfattning om vad det var som efterfrågades. Det som kan ses som positivt 
är att kursutvärderingarna är oberoende av undersökningen, dvs utvärderingsfrågorna är inte 
utformade för att ligga till fördel för undersökningen. Samtidigt som detta kan ses som en 
fördel ökar kraven för hur datan ska komma att analyseras. 
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• Intern validitet; syftar till huruvida undersökningens resultat är en korrekt återspegling av 
den aktuella situationen, dvs om resultatet är en sann produkt av utförandet. Enligt Gray 
(2009) berör denna trovärdighetsaspekt endast fallstudier som försöker bevisa att händelse x 
ledde till resultatet y. Fördelarna med att använda arkiverad dokumentation är att datan kan 
ses som diskret, dvs den är inte skapad som ett resultat av fallstudien (Gray, 2009, s.259). Det 
som kan ses som en nackdel är huruvida utvärderingarna har präglats av personen som 
utförde dem (Gray, 2009, s.259). Då kursen Speldesign har genomgått ett antal lärarbyten 
bör detta inte vara något hot mot undersökningens interna trovärdighet. 

• Extern validitet; Innebär i vilken utsträckning det går att generalisera undersökningens 
resultat och huruvida resultaten är av intresse för andra människor utanför det undersökta 
fallet (Höst & Runesson, 2009). När den externa trovärdigheten analyseras försöker forskare 
klargöra undersökningsresultatets betydelse för andra fall. Gray (2009, s. 261) anser att den 
externa trovärdigheten är svår att bevisa och förutsätter att testerna genomförs i flera 
omgångar där både testpersoner och testmiljö byts ut. Då undersökningen har behandlat en 
specifik kurs under en trettonårsperiod, medför detta en viss slumpfaktor i undersökningen. 
Exempelvis varierar kursens personal, deltagare och innehåll. Alla dessa faktorer har 
möjlighet att påverka undersökningens resultat men då kursens förändringar finns 
dokumenterade går det att utläsa vilka förändringar som resulterar i vilka resultat. Fördelen 
med att ha insamlad data som sträcker sig över en längre tidsperiod är att undersökningens 
externa validitet kan anses som hög om resultaten är enhetliga. 

• Reliabilitet; är ett begrepp som används för att beskriva hur stor möjlighet det finns att 
återskapa undersökningsresultaten genom att låta en annan forskare genomföra en ny 
fallstudie där förutsättningarna från den första fallstudien återskapas (Gray, 2009, s. 158). 
Denna uppsats beskriver hur undersökningen genomförts, vilken data som behandlats och 
vilka tekniker som använts. För att underlätta för läsaren finns samtlig data som ingått i 
undersökningen tillgänglig i uppsatsen eller i uppsatsens bilagor. Syftet är att underlätta för 
läsaren om eventuella uppgifter skulle vilja kontrolleras.  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2.4 Primär- och sekundärdata 
Uppsatsens undersökning har baserats på sekundärdata, dvs data i form av dokument eller 
statistik som inte är genererad i samband med undersökningen (Gray, 2009, s. 497).  
Sekundärdatan är framtagen av de lärare som har varit ansvariga för kursen. Datan 
sammanfattar kursens genomförande och resultat i syfte att förbättra kursen inför kommande 
kursomgångar. Då kursutvärderingarna ska ge en objektiv bild av kursen bör datan vara 
tillförlitlig. Utöver tillgängliga kursutvärderingar inkluderar undersökningen betygsstatistik från 
genomförda kurstillfällen. 

Anledningen till att undersökningen inte har använt primärdata i form av exempelvis intervjuer  
eller enkäter beror på att det inte förväntades ge en realistisk bild av studenternas uppfattning 
under den aktuella perioden. Då kursvärderingen  genomfördes i samband med kursens avslut, 3

återspeglar innehållet de tankar och åsikter som förekom vid den aktuella tidpunkten. 

2.5 Teknisk implementation 
I detta avsnitt beskrivs det tekniska arbete som ligger bakom arkadmaskinen med underliggande 
system. Den övergripande beskrivningen syftar till att ge läsaren en generell förståelse för 
arkadmaskinen och det underliggande systemet. Vidare beskrivs hur arkadmaskinen 
inkorporerats i kursen Speldesign: 1ME203 och vilka konsekvenser detta har inneburit för 
kursinnehållet. 

2.5.1 Utvecklingsplattform 
I syfte att ge kursen en tydlig målplattform och samtidigt marknadsföra spel som utvecklats i 
samband med kursen, byggdes hösten 2011 en arkadmaskin med tillhörande mjukvara, 
utvecklingsverktyg och dokumentation. Maskinen utformades och sammanställdes av personal 
vid Institutionen för medieteknik; där uppsatsens författare ansvarade för att utveckla maskinens 
mjukvara samt utvecklingsverktyg. Arkadmaskinen kan beskrivas som en sammanställning av 
flera webbtekniker som tillsammans bildar en plattform för att arkivera, publicera, spela och 
utveckla spel. Plattformen är konstruerad med samma webbteknik som IDM-studenterna lär sig 
i programmet och gör det därför möjligt för studenterna att själva delta i utvecklingen. 
Plattformen innefattar följande punkter: 

• StickOS; är en plattformsoberoende mjukvara som används för att hantera och administrera 
arkadmaskiner via ett spakbaserat (joystick) användargränssnitt. Mjukvaran gör det möjligt att 
välja bland de swf-baserade spel som finns installerade på maskinen. Installationen görs via en 
XML-konfiguration där spelets sökväg och ikon uppges. StickOS är inte låst att enbart 
fungera till arkadmaskinen utan kan installeras på valfri Mac OS X-, Linux- eller Windows-

 En kursutvärdering som saknar utvärdering och analys av kursansvarig lärare. Kursvärderingen 3

är en sammanställning av studenters åsikter kring en kurs.
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baserad maskin. Studenterna kan därför installera StickOS på sina egna datorer för att 
genomföra tester där deras spel körs i maskinens ekosystem. Även om StickOS är utformat för 
att användas med joystick kan tangentbord användas vid behov. 

• StickOS SDK; är ett utvecklingspaket med ett flertal koddokument som kan användas för att 
underlätta utvecklingsprocessen för spel och applikationer till arkadmaskinen. Precis som 
StickOS är utvecklingspaketet skrivet med ActionScript 3.0 och innehåller grundläggande 
funktionalitet som kan implementeras i studenternas spelprojekt. Förhoppningen med 
utvecklingspaketet var att erbjuda studenterna grundläggande funktionalitet som kan ses som 
en förutsättning för varje spel. Exempelvis innehåller utvecklingspaketet ActionScript 3.0-
klasser för att hantera arkadmaskinens knappar och spakar, felsökning, grafiska effekter, ljud 
och musik, tillståndshantering, interpolering och poänglistor. Syftet är att studenterna inte ska 
behöva lägga onödig tid på grundläggande funktionalitet utan istället ska kunna fokusera på 
spelmekanik och färdigställa en produkt som erbjuder en välpolerad spelupplevelse. Vidare ger 
det studenterna möjlighet att arbeta i ett omfattande system, något som inte behandlats under 
tidigare kurser. 

• StickOS Highscore API; är ett PHP- och MySQL-baserat webbsystem som ligger till grund 
för arkadmaskinens poänglistor (highscore). Systemet hanterar poänglistor för samtliga spel 
som finns installerade på maskinen. Då poänglistor är en eftertraktad funktionalitet hos 
arkadspel tycktes det lämpligt att erbjuda ett enhetligt system för samtliga projektgrupper. 
StickOS Highscore API fungerar tillsammans med StickOS SDK där det finns inbyggda 
klasser och metoder som gör det möjligt att kommunicera med poängdatabasen. 

• StickOS Dokumentation; är ett dokument som sammanfattar utvecklingsplattformen och 
fungerar som referensmanual för StickOS SDK. Syftet med dokumentationen är att 
studenterna snabbt ska kunna sätta sig in i plattformen samt att under projektets gång kunna 
slå upp frågor som berör systemet. Studenterna får tillgång till dokumentationen i början av 
kursen och ombeds läsa den innan projektarbetet börjar. Dokumentationen finns bifogad som 
bilaga (för mer information se, Bilaga 12). 

Samtliga av ovanstående punkter ingår i det som kallas för StickOS-plattformen. Studenterna 
som läser kursen Speldesign: 1ME203 har tillgång att ladda ner plattformen och installera 
mjukvaran på sina egna datorer. All programkod som ingår i plattformen är öppen källkod (open 
source) och studenterna kan själva delta i utvecklingen. Tillsammans med arkadmaskinen 
utvecklades två demospel. Syftet med dessa demospel var att testa och utvärdera StickOS och 
StickOS SDK innan de introducerades till kursen. Spelen användes senare i undervisningssyfte 
för att exemplifiera delar av SDK-funktionaliteten. 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2.5.2 Arkadmaskin 

Detta avsnitt beskriver hur arkadmaskinen använts i kurstillfällen mellan 2012-2014. Maskinen 
utformades för att inkorporeras med kursens dåvarande kursplan, men i och med att maskinen 
introducerades till kursen, genomfördes mindre förändringar gentemot tidigare kurstillfällen. 
Följande punkter beskriver vilka förändringar som genomfördes och vilken roll arkadmaskinen 
hade i dessa förändringar: 

• Projektgrupper; studenterna arbetade tillsammans i mindre grupper om två personer. 
Gruppindelningen genomfördes så tidigt som möjligt i kursen. Vanligtvis redan under kursens 
andra vecka. Syftet med den tidiga gruppindelningen var att studenterna redan i början av 
kursen skulle få möjlighet att diskutera tankar och idéer kring ett potentiellt spelprojekt. 
Studenterna fick senare presentera sina idéer och gemensamt komma fram till vilka idéer som 
skulle förverkligas i form av ett arkadspel. Storleken på grupperna begränsades till två personer 
då tidigare kurstillfällen indikerat att större grupper inte hade en förbättrad effekt på 
slutprojektet. Det tilltänkta arbetet delades upp i två primära områden; design (speldesign, 
grafisk design och ljuddesign) och programmering (scriptprogrammering och testning). 
Gruppmedlemmarna fick tillsammans besluta om vem som skulle ansvara för vilket 
arbetsområde. Det ska noteras att ansvaret för respektive område inte innebar att 
gruppmedlemmen var låst att enbart utföra arbetsuppgifter som relaterade till området. 
Gruppmedlemmarna hade möjlighet att avlasta och hjälpa varandra med respektive 
arbetsuppgifter vid behov. Under tidigare kurstillfällen delades arbetet upp i flera 
arbetsgrupper och en projektgrupp kunde bestå av upp till fem personer. 

• Utvecklingsplattform; under tidigare kurstillfällen hade studenterna möjlighet att använda 
valfri utvecklingsplattform med tillgörande utvecklingsverktyg. Då kursen inte kunde erbjuda 
laborationer i alla tänkbara  programmeringsspråk och utvecklingsverktyg, erbjöds laborationer 
i ett rekommenderat skriptspråk (Lingo, ActionScript 2.0 eller ActionScript 3.0). När 
arkadmaskinen introducerades blev valet inte längre valfritt. Kursen begränsades till 
utvecklingsplattformar som kunde producera applikationer i swf-format. Anledningen till 
begränsningen beror på att StickOS enbart kan ladda swf-baserade applikationer. Likt tidigare 
kurstillfällen erbjöds laborationer och kodexempel i ett rekommenderat scriptspråk 
(ActionScript 3.0). Det ska noteras att StickOS SDK enbart fanns tillgänglig till det 
rekommenderade scriptspråket. 

• Användargränssnitt; spelen begränsades till arkadmaskinens fysiska gränssnitt, dvs ett 
förbestämt antal knappar och spakar. Arkadmaskinen har exempelvis inte möjlighet att stödja 
spel som använder datormus för primär interaktion. Skärmupplösningen på maskinen är 
begränsad till 800 x 600 pixlar och därför måste också spelen anpassas efter denna upplösning. 
Under tidigare kurstillfällen har det inte funnits några liknande begränsningar på fysiskt 
gränssnitt eller skärmupplösning. 
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• Poänglistor och flerspelarläge; ett nytt krav som infördes i samband att arkadmaskinen 
introducerades till kursen var att samtliga spel skulle stödja poänglistor (highscores) och  ett 
flerspelarläge (multiplayer). Tidigare var dessa kriterier valbara och därför inte vanligt 
förekommande. Syftet med poänglistor och flerspelarläget var att göra arkadmaskinen mer 
attraktiv för allmänheten. När maskinen först placerades i entrén till B- och D-huset saknade 
demospelen poänglistor, detta resulterade i e-post där studenter efterfrågade funktionaliteten. 
Det ska noteras att kravet med poänglistor och flerspelarläge inte enbart är till för att förbättra 
funktionalitet för maskinens användare. Det medför även designutmaningar då spelen ska 
utformas och balanseras för att stödja dessa funktionaliteter. 

• Testning, optimering och felsökning; då studenternas spel skulle fungera i arkadmaskinen 
medförde detta ett ökat behov av testning, optimering och felsökning. Spelen ska kunna 
startas, köras och avslutas i StickOS utan att medföra minnesläckor som resulterar i försämrad 
prestanda. I StickOS SDK medföljer verktyg som hjälper studenterna att övervaka sina spels 
bilduppdateringsfrekvens (fps) och minnesförbrukning. Studenterna fick under arbetsveckorna 
möjlighet att installera sina spel på arkadmaskinen för att genomföra noggranna tester. I syfte 
att uppmuntra till regelbunden testning, förflyttades arkadmaskinen från B- och D-husets 
entré till studenternas laborationssal. Maskinen ställdes tillbaka till entrén när kursen 
avslutades. Spel som inte ansågs som färdiga eller innehöll programkod som skulle kunna 
orsaka problem på arkadmaskinen fick inte installeras vid avslutad kurs.  

• Systemutveckling; då studenternas spel baserades på StickOS SDK var de tvungna att arbeta 
inom ramarna för systemet. Detta medförde att studenterna var tvungna att utforma sin 
programkod så att den fungerade tillsammans med systemet. Innebörden blev att studenterna 
behövde skaffa sig en viss förståelse för den underliggande koden. För att underlätta denna 
process skapades StickOS-dokumentationen som behandlar hela plattformen. När kursen 
startade fick samtliga studenter tillgång till dokumentationen i PDF- och tryckt format. 

• Analys av tidigare spel; då arkadmaskinen innehöll spel från tidigare kurstillfällen, var det 
möjligt att låta studenterna spela och utvärdera spel från föregående kurstillfälle. Syftet var att 
studenterna skulle få en bättre förståelse för eventuella designproblem samt inspireras av 
tidigare studenters arbeten. Att låta studenter analysera och utvärdera tidigare spel var ett nytt 
koncept som inte hade provats tidigare. 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2.6 Sammanfattning av metod 
Undersökningen består av en fallstudie där varje kurstillfälle behandlas som ett enskilt fall. 
Datan som ligger till grund för undersökningen är baserad på sekundärdata i form av 
kursutvärderingar mellan 2002-2014. Undersökningen är därmed begränsad till den mängd data 
som genererats av studenter och lärare till följd av kursutvärderingarna. Genom att bygga och 
introducera en arkadmaskin med tillgörande mjukvarusystem och utvecklingsverktyg, till en 
programmeringsinriktad speldesignskurs förväntades detta innebära en förbättrad effekt på 
studenters motivation. 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3 Teori 
I detta avsnitt kommer grundläggande begrepp och tekniker som används i undersökningen att 
presenteras. Syftet är att ge läsaren en överblick av den teoretiska referensram som präglar 
undersökningen. Avsnittet beskriver även tidigare forskning inom ämnet där liknande 
undersökningar genomförts. 

3.1 Lärande 
Det har genomförts mycket forskning inom området lärande, och mycket tid har spenderats på 
att hitta det som anses vara bra lärande. Gurney (2007) har genomfört studier där han försökt 
etablera generella faktorer som ligger till grund för bra lärare, bra undervisning och bra läromiljö. 
Dessa studier har resulterat i fem nyckelfaktorer: 

• Lärarens kunskap, entusiasm och ansvar för lärandeprocessen; Gurney (2007, s. 92) hävdar 
att engagerade och kunniga lärare som är passionerade för sitt yrke och som vågar ta ansvar för 
att skapa en aktiv läromiljö, automatiskt kommer att generera ett effektivt klimat för inlärning. 
Senare forskning av Hattie & Ashing (2009) stödjer detta påstående då de hävdar att den 
enskilde läraren har störst möjlighet att påverka undervisningen. För att en bra läromiljö ska 
kunna uppstå måste läraren vara villig att samspela med sina elever/studenter och respektera 
deras individuella inlärningsprocesser, men samtidigt visa prov på god ledarskapsförmåga 
(Hattie & Ashing, 2009). Läraren måste vara kapabel att tolka och lösa situationer som kan 
uppstå i klassrummet utan att förlora studenternas/elevernas förtroende. 

• Klassrumsbaserade aktiviteter som uppmuntrar inlärning; klassrummet ska vara en plats som 
tillåter inlärning. Detta kan uppfattas som en självklarhet, men enligt Gurney (2007, s. 93) 
finns det många faktorer som förhindrar denna process. Som lärare måste man ha förståelse 
för att varje klass innehåller en unik uppsättning individer som alla har olika synpunkter, 
åsikter och förutsättning. Detta innebär att en kurs inte nödvändigtvis måste resultera i 
liknande resultat mellan ett kurstillfälle till ett annat. Lärare måste vara villiga att anpassa 
kursinnehållet efter studenternas behov, vilket innebär att effektiv inlärning inte kan ses som 
en passiv process (Gurney, 2007, s. 93). Läraren måste kontinuerligt uppdatera och anpassa sitt 
undervisningsmaterial för att göra det mottagligt för eleverna/studenterna. 

• Uppgifter och aktiviteter som uppmuntrar inlärning via erfarenhet och upplevelse; för att det 
ska finnas en tydlig koppling mellan det som lärs ut och det som examineras måste kursens 
teoretiska innehåll återspeglas i inlämningsuppgifter och annan examination (Gurney, 2007, s. 
93-94). För att underlätta inlärningsprocessen måste studenterna få möjlighet att arbeta och 
experimentera med kunskapen (learning by doing). Det riktiga arbetet i skolundervisning är 
att skapa eller höja värdet av konceptuella  produkter på samma sätt som byggnadsarbetare 
skapar mervärde på byggnader (Hattie & Ashing, 2009, s. 51). Denna aspekt poängteras även 
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av Kurkovskys (2013, s. 140) som menar att kursinnehåll måste ha en förankring i en 
verklighetskontext för att betona värdet av kunskapen. 

• Effektiv återkoppling som etablerar inlärning i klassrummet; likt forskning från Hattie & 
Ashing (2009) betonar Gurney (2007, s. 94) vikten av återkoppling. Enligt Gurney (2007, s. 
94) ska återkoppling utformas individuellt för studenten och syfta till att öka studentens 
engagemang. Även om återkoppling ska vara utförlig har forskning visat att för mycket 
återkoppling har samma negativa effekt på studenten som för lite återkoppling (Gurney, 2007, 
s.94). 

• Effektiv interaktion mellan lärare och studenter; inlärning är en känslomässig process, både 
för lärare och studenter. Den lärare som utstrålar känslan av personligt engagemang, som vill 
dela kunskapen med klassen och som visar att han eller hon är en del av lärandeprocessen, 
kommer att bygga upp en relation vilket kommer att uppmuntra till en god lärandemiljö 
(Gurney, 2007, s. 95). 

3.2 Programmeringslärande 
Enligt Jenkins (2002) är det ett fåtal studenter som tycker att programmering är enkelt att lära 
sig. Detta beror på ett flertal faktorer där vissa är förankrade i ämnet medan andra har mer att 
göra med tillvägagångssättet för undervisningen ( Jenkins, 2002). Likt tidigare forskning av 
Kurkovsky (2013) har Jenkins (2002) kommit till slutsatsen att studenter tycks ha som svårast 
för programmering i början av sina studier. Detta resulterar enligt Jenkins (2002) att 
datavetenskapsstudenter spenderar större delen av sin studietid att försöka förstå grundläggande 
programmeringskoncept och på så sätt prioriterar bort andra kurser som inte innefattar 
programmering. Jenkins (2002) hävdar att denna bortprioritering indikerar ett tydligt problem 
då enstaka delar av läroplanen (programmeringskurser) kan dominera utbildningen. 

Studenter har alla olika sätt att ta till sig och lära sig kunskap. Två välkända kategoriseringar av 
inlärning är ”ytlig” och ”djup”. Studenter som föredrar en ytlig inlärning är duktiga på att 
memorera fakta men har ingen djupare förståelse för innebörden. Studenter som föredrar djup 
inlärning kan analysera information och applicera den på andra ämnesområden. Jenkins (2002) 
hävdar att programmering förutsätter att studenterna kan kombinera ytlig och djup inlärning. 
Ytlig inlärning för att memorera regler kring syntax och djup inlärning för att förstå hur 
programmeringsspråket ska användas för att lösa problem och konstruera spel och applikationer. 

Jenkins (2002) hävdar att datavetenskapsstudenter motiveras av ett varierande antal 
motivationsfaktorer; genuint intresse (inre motivation), förhoppning om lukrativ arbetskarriär 
(yttre motivation) eller i förhoppning och att göra sin familj stolt (social motivation). Inte helt 
oväntat har det visat sig att studenter som uppfattar programmering som svårt primärt drivs av 
någon form av extern motivation ( Jenkins, 2002). Överlag sammanfattar Jenkins (2002) 
programmering som en komplicerad process som förutsätter ett flertal färdigheter och 
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kunskaper. Jenkins (2002) betonar sju aspekter som har inverkan på studenters inlärningsprocess 
för programmering: 

• Flera färdigheter; programmering är inte en enskild färdighet utan en sammanställning av 
flera färdigheter som relaterar till varandra i en hierarkisk struktur. Detta innebär att när 
studenter lär sig programmera påbörjas inlärningsprocessen i hierarkins lägsta skikt. Vanligtvis 
innefattar detta kunskap om grundläggande syntax och kompileringsregler. Problemet med 
denna process är att studenter lär sig skriva programkod innan de kan förstå kodens innebörd  
och kan strukturera den på ett effektivt sätt. En vanlig bieffekt av denna inlärningsprocess är 
att studenterna inledningsvis lär sig att programmera ”felaktigt” och måste därför återgå till 
strukturella frågor efter att de lärt sig programmeringsspråkets syntax och kompileringsregler. 

• Flera processer; programmering består av flera processer som kan brytas ned till algoritmer  
och som slutligen kan översättas till programkod. Detta innebär att en programmerare först 
måste kunna omvandla ett problem eller funktionalitet till en uppsättning algoritmer. 
Algoritmen utgör applikationslogiken som senare måste omvandlas till programkod.  

• Programmeringsspråket; det finns ingen forskning som bevisar att ett specifikt 
programmeringsspråk är bättre för inlärningsprocessen än ett annat. Många lärare menar att 
introduktionskurser inom programmering bör fokusera på att lära sig ”programmera” och inte 
att lära sig ett specifikt språk. Det finns programmeringsspråk som är specifikt utvecklade för 
att stödja lärande, men då dessa språk inte används i industrin är det svårt att motivera dessa 
språk som en del av undervisningen. 

• Nyhet; många studenter som läser sin första programmeringskurs på universitet eller 
högskolor har inte kommit i kontakt med programmering tidigare. Om studenterna inte är 
införstådda med att programmering kräver noggrannhet, kan det vara svårt att utföra 
hantverket. Minsta fel i programkoden kan resultera i att applikationen blir helt oanvändbar. 
En applikation som inte fungerar kan inte heller producera någon information som 
underlättar felsökningen. Detta koncept kan vara svårt för många studenter att förstå då det 
inte är helt likt andra akademiska ämnen. 

• Intresse; att lära sig programmering kan ofta ses som en tråkig process. Föreläsningar som 
behandlar syntax och enklare matematiska beräkningar kommer aldrig ses som särskilt 
inspirerande. Trots detta är många böcker och texter som syftar till att lära ut programmering 
utformade efter dessa principer. I bästa fall kan studenter uppfatta introducerande 
programmeringskurser som underhållande och kreativa, detta förutsätter att studenterna får 
möjlighet att arbeta med inspirerande uppgifter. 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• Rykte; det finns en allmän uppfattning om att programmeringskurser är svåra och krävande. 
Samtidigt förknippas programmerar-kulturen med socialt inkompetenta nördar. Om studenter  
introduceras till en kurs med förväntan om att den kommer att bli svår, och med en negativ 
bild av dem som utmärker sig, kommer detta förmodligen återspeglas negativt på studenternas 
motivation. 

• Studietakt; studenternas inlärning sker efter en förbestämd studietakt som studenterna sällan 
kan påverka. Detta innebär att studenterna måste anpassa sig efter tempot och de studenter 
som inte hinner med kommer att försvinna från kursen. Jenkins (2002) liknar 
programmeringskurser med ett skenande tåg där det mer eller mindre är omöjligt att hinna 
ikapp om man ramlar av. 

Jenkins (2002) hävdar att programmering är svårt att lära sig, men inte så svårt som tidigare 
studier får det att framstå. Programmering lärs ut på samma sätt som det alltid har gjort och 
denna metod tycks inte längre vara effektiv. Enligt Jenkins (2002) kan följande förändringar 
appliceras för att förbättra studenternas förutsättningar: 

• Programmering ska aldrig läras ut under studenternas första undervisningsår. 

• Valet av programmeringsspråk ska grundas på pedagogik och inte efter vad som är attraktivt 
på arbetsmarknaden. 

• Programmering ska läras ut av dem som kan undervisa programmering och inte av dem som 
kan programmera. 

• Programmeringskurser ska utformas för att vara flexibla och tillåta flera olika 
inlärningsmetoder. 

• Det ska inte förekomma någon summativ bedömning som underlättar för studenterna. 

• Institutionen ska vara tydlig med att programmering är ett svårt ämne och erbjuda stöd till de 
studenter som behöver det. 

Ovanstående punkter erbjuder enligt Jenkins (2002) en god utgångspunkt för att förbättra 
studenternas möjlighet till att lära sig programmering vid högskolor och universitet. 
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3.3 Digitalt spelbaserat lärande 
Spelbaserat lärande (game-based learning (GBL)) är en term som syftar till innovativa 
tillvägagångssätt för lärande där undervisningen är baserad på spel med ett pedagogiskt värde 
men även andra applikationer och mjukvara som använder spel för utbildningssyfte (Tang, 
Hanneghan & El-Rhalibi, 2009). Då spelbaserat lärande har funnits längre än den digitala 
tekniken kan digitala spelupplevelser som syftar till inlärning kategoriseras som digitalt 
spelbaserat lärande (DGBL) (Van Eck, 2006, s. 17). Enligt Mozelius et al. (2013, s. 3) kan 
digitalt spelbaserat lärande kategoriseras i två kategorier. Den första kategorin som Mozelius et 
al. (2013, s. 3) beskriver är baserad på idén att studenterna kan använda spelutveckling som ett 
verktyg för att lära sig programmering. Den andra kategorin av spelbaserat lärande som 
Mozelius et al. (2013, s.3) beskriver är baserad på att studenterna lär sig genom att spela 
pedagogiska spel. Mozelius et al. (2013) ger en specifik definition där inlärningen enbart är 
inriktad mot programmering. Andra studier av exempelvis Parsons et al., (2012) och Van Eck 
(2006) indikerar att spelbaserat lärande kan appliceras på andra områden och bör därför inte 
enbart förknippas med programmeringsinlärning. Van Eck (2006, s. 20) argumenterar för att 
digitalt spelbaserat lärande kan kategoriseras i tre kategorier. Van Ecks (2006, s. 20) 
kategorisering är något mera utförlig än den som tidigare presenterades av Mozelius et al. (2013, 
s. 3). Van Eck (2006, s. 20-21) menar att kategorin där studenter lär sig genom att spela digitala 
spel kan delas upp i två underkategorier beroende på om spelen är utformade för att vara 
pedagogiska verktyg eller inte. Enligt Van Eck (2006, s. 20) är det ett fåtal kurser och 
inlärningsområden som kan använda denna metod då den är mer tidskrävande och ställer högre 
krav på läraren. Studenterna behöver stöd under utvecklingsprocessen, tillgång till 
dokumentation och exempelkod (Van Eck, 2006, s. 28). 

3.4 Motivation 
Tidigare i uppsatsen beskrevs ordet motivation som en psykologisk term för de faktorer hos en 
individ som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål (Öhman, 2014). Dessa mål 
varierar beroende på i vilken kontext som motivationen syftar att uppstå. I en lärandekontext 
består målen av att elever eller studenter ska ta till sig, förstå och kunna applicera kunskap som 
berör ett specifikt ämne. Jenkins (2001, s. 10) beskriver motivation som ett attribut hos 
studenterna; drivkraften som ligger bakom viljan att lyckas. Motivation har varit en central fråga 
i forskning som berör mänskligt beteende eftersom det utgör kärnan i biologiska, kognitiva och 
sociala förordningsprocesser (Ryan & Deci, 2000a, s. 69; Serrano-Camara et al., 2014, s. 500; 
Jenner, 2004, s. 15).  Ryan & Deci (2000a, s. 69) betonar därför vikten av att framstående 
personer så som chefer, lärare, religösa ledare, tränare, läkare och föräldrar besitter förmågan att 
motivera individer. Enligt Serrano-Camara (2014, s. 500) finns det flera grader av motivation 
där graderna varierar beroende på individens nivå av självbestämmande. Motivation kan även 
delas in i olika typer där indelningen är baserad på beteendets syfte eller mål. Ryan & Deci 
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(2000a; 2000b) har valt att dela in motivation i inre motivation (intrinsic motivation), yttre 
motivation (extrinsic motivation) och amotivation. Denna uppdelning av motivation kallas för 
self-determination theory (SDT) och är framtagen av Ryan & Deci under 1980-talet. Teorin 
har funnits sedan 1970-talet med det var Ryan & Deci (1985) som gjorde den accepterad. 
Följande figur beskriver Ryan & Decis (2000a s.72; 2000b, s. 61) taxonomi för mänsklig 
motivation (SDT): 

Figur 3.1: Ryan & Decis (2000a, s. 72; 2000b, s. 61) beslutsamhetsmodell där tre huvudsakliga 
motivationsformer med underliggande indelningar redovisas. 

• Amotivation; är den lägsta nivån av motivation och kan beskrivas som individens avsaknad av 
motivation (Ryan & Deci, 2000b, s. 61). Individer som upplever amotivation saknar avsikt att 
agera då de inte värdesätter aktiviteten, inte känner sig kompetenta att utföra aktiviteten eller 
anser att aktiviteten inte kommer att resultera i ett önskvärt resultat (Ryan & Deci, 2000b, s. 
61). 

• Yttre motivation via extern reglering; kan definieras som en lägre nivå av motivation där 
individen strävar efter ett sekundärt mål, exempelvis en förhoppning om att få belöning eller 
undvika potentiella straff (Ryan & Deci, 2000b, s. 62). 

• Yttre motivation via introjektion; innebär att individen motiveras av viljan att leva upp till 
andras förväntningar, undvika skuldkänslor eller bekräfta sig själv (Ryan & Deci, 2000b, s. 62). 
Denna form av motivation har en stark anknytning till individens personliga värderingar och 
identitet ( Jungert, 2014). 

• Yttre motivation via identifierad reglering; är den drivkraft som uppmuntrar en individ att 
utföra en handling då den på sikt uppfattas som meningsfull för individen eller då handlingen 
anses vara av betydelse för andra personer eller för samhället i stort (Serrano-Camara et al., 
2014, s. 500). 

• Yttre motivation via integrerad reglering; är den typ av yttre motivation som har störst 
självbestämmande. Integrerad reglering (integrated regulation) står för att den identifierade 
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regleringen har blivit fullt ut införlivad med och blivit en del av en persons värderingar och 
identitet ( Jungert, 2014). 

• Inre motivation; beskriver den högsta graden av motivation där individen drivs med störst 
självbestämmande. Termen syftar till den drivkraft som uppmuntrar en individ att utföra en 
handling då den i sin helhet uppfattas som intressant eller rolig (Ryan & Deci, 2000a, s. 71; 
Jungert, 2014). Enligt Ryan & Deci (2000b, s. 55) är inre motivation ett viktigt fenomen i 
undervisning då det anses vara en naturlig källa för lärande och prestation. Denna källa kan 
systematiskt katalyseras eller undergrävas beroende på handledarens utförande. Detta innebär 
att inre motivation kan påverkas positivt eller negativt beroende på externa faktorer som 
exempelvis lärare, lärmiljö eller studiekamrater. Föregående påstående betonar även att den 
interna motivationen inte är konstant utan måste underhållas. 

Det ska påpekas att andra forskare utöver Ryan & Deci har gjort egna taxonomier över 
motivation. Exempelvis föreslår Biggs & Tang (2011, s. 35) följande kategorisering: 

• Yttre motivation; följer Ryan & Decis (2000a, s. 71) definition där individen primärt drivs av 
en eller flera externa faktorer i form av belöningar som har en direkt anknytning till 
handlingen. Enligt Jenkins (2001, s. 13) är belöningen i undervisningssammanhang vanligtvis 
förknippad med den arbetskarriär som följer studierna, dvs det yrke som studenten kan utföra 
efter avslutade studier. 

• Inre motivation; följer Ryan & Decis (2000a, s. 71) definition där individen utför en handling 
då den i sin helhet uppfattas som intressant eller rolig. Enligt Biggs & Tang (2011, s. 36) är 
detta den ideala  motivationstypen för lärande, men det är också den ovanligaste. Likt Ryan & 
Decis (2000a; 2000b) taxonomi utgör inre motivation den högsta formen av motivation där 
individen drivs av högst självbestämmande. 

• Prestationsstyrd; denna typ av motivation uppstår enligt Biggs & Tang (2011, s. 36) då 
individen presterar i syfte att stärka sitt ego, exempelvis genom att tävla mot andra. Det är 
känslan av självbelåtenhet som ligger till grund för drivkraften. Biggs (1987) menar att 
prestationsstyrd motivation kan leda till höga resultat, detta även inom lärande då 
prestationsstyrd motivation kan driva individen till djupinlärning. 

• Social motivation; uppstår enligt Biggs & Tang (2011, s. 35) då en individ utför handlingar i 
syfte att tillfredsställa personer som individen respekterar eller ser upp till. Ett vanligt exempel 
inom lärande är då en student söker en utbildning då den är högt ansedd av studentens familj 
eller vänner. Studenten fullföljer sina studier i syfte att tillhöra en social samhörighet.   

I tidigare studier av Jenkins (2001, s. 13) har en femte kategorisering av Biggs & Tangs (2011) 
taxonomi tillförts. Denna kategori kallas för null-motivation och likt Ryan & Decis (2000a; 
2000b) definition av amotivation kan denna kategorisering beskrivas som individens avsaknad av 
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motivation. Till skillnad från amotivation kan individer som drivs av null-motivation genomföra 
en handling enbart i syfte att undvika bestraffning. Exempelvis kan en student genomföra en 
inlämningsuppgift med minsta möjliga ansträngning, enbart för att inte bli underkänd. Denna 
vilja saknas helt hos individer som ”drivs” av amotivation. Jenkins (2001, s. 14) anser att den 
enkla taxonomin över motivation är resultatet av konceptets abstraktionsnivå, dvs då konceptet 
är svårt att förstå är det också svårt att gruppera. Vidare anser Jenkins (2001, s. 14) att det är 
trovärdigt att en individ motiveras av mer än en kategori, men menar samtidigt att taxonomin 
kan användas för att identifiera en individs primära motivationstyp. 

3.5 Tidigare forskning  
Detta avsnitt presenterar tidigare forskning om spelbaserat lärande. Syftet är att redogöra  för 
tidigare slutsatser som framkommit i och med liknande undersökningar. Det material som 
presenteras i detta avsnitt är enligt Mozelius et al. (2013, s. 3) första kategori av spelbaserat 
lärande där spelutveckling används i syfte att lära ut programmering. Sammanfattningen syftar 
att lyfta fram de lärdomar och riktlinjer som berör studenters motivation i samband med 
programmeringsrelaterade kurser. Slutsatserna från den tidigare forskningen analyseras och 
jämförs med uppsatsens egna datainsamling. Denna behandling sker i uppsatsens analyskapitel.  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3.5.1 Game2Learn: Building CS1 Learning Games for Retention 

Denna studie genomfördes av Barnes et al. (2007) och beskrivs enligt författarna som ett 
innovativt projekt där spelutveckling används för att rekrytera och behålla studenter inom 
datavetenskapliga studier. Enligt Barnes et al. (2007, s. 121) är frekvensen för att 
datavetenskapstudenter avslutar sina studierna i förtid 30 - 40 %. Orsaken till studieavhopp 
beror enligt Barnes et al. (2007, s. 121) på: bristande förkunskap om datoranvändning, bristande 
kunskap om matematik och problemlösning, dåligt utformade laborationskurser, för få 
övningstillfällen med bristande återkoppling och dåligt förberedda handledare och lärare. 
Dagens studenter efterfrågar relevanta uppgifter som är engagerande, relevanta och kreativa men 
som även förbereder dem för sin framtida karriär (Barnes et al., 2007, s. 121).  

Undersökningen bestod av två fallstudier där konceptet med att använda spelutveckling i syfte 
att lära, motivera och behålla programmeringsstudenter testades och utvärderades. Den första 
studien genomfördes mellan sommaren 2005 och våren 2006 där sju grundutbildningsstudenter 
och två masterstudenter aktivt arbetade under tio veckor med att utforma och implementera ett 
digitalt spel med befintlig spelmotorteknologi. Syftet med spelet var att det skulle kunna 
användas i undervisningssyfte. En ny studie genomfördes sommaren 2006, denna gång deltog 
sex studenter varav hälften hade tidigare förkunskaper inom speldesign. 

Undersökningen resulterade i sju riktlinjer som kan användas för att göra sommar- och 
programkurser som innefattar spelutveckling mer motiverande och ge bättre studieresultat : 

• Dela in studenterna i små grupper med två till tre studenter, med minst en erfaren 
programmeringsstudent i varje grupp.  

• Vid kursstart kan det vara bra för studenterna att börja med att bekanta sig med tidigare 
studenters prototyper,  de kan ändra dem och göra små spel av dem som de slutligen kan spela. 

• Bestäm och presentera riktlinjer för presentation och examination tidigt i kursen och kräv 
resultat av studenterna tidigt och ofta under kursens gång. 

• Låt studenterna analysera tidigare studenters material och prototyper. 

• Genomför tidiga brainstorming-sessioner i syfte att skapa ett brett spektra av idéer och kräv 
formella storyboards av studenterna innan prototyp-arbetet påbörjas. 

• Prototyperna ska presenteras, testas och utvärderas varannan vecka. 

• Läraren ska bestämma lärandemålen och tillhandahålla material som kan ligga till grund för 
speldesignen. 

 23



TEORI

3.5.2 Mobile game development: improving student engagement and 
motivation in introductory computing courses 
I denna studie av Stan Kurkovsky (2013) försöker författaren inkorporera spelutveckling av 
mobilspel i syfte att lära ut programmering och motivera studenter. Enligt Kurkovsky (2013,  s. 
138) finns det en pågående värvningskris inom datavetenskapliga ämnen och det var därför 
viktigt för lärare att ta fram relevant och motiverande kursmaterial som studenter kan relatera 
till. Kurkovskys (2013, s. 139) tes är att spelutveckling av mobilspel kan användas för att lära ut 
datavetenskap då spelutveckling förutsätter ett antal förkunskaper som har en stark anknytning 
till datavetenskap. Anledningen till att just mobilspel används beror främst på två faktorer; 
mobilspel är vanligtvis en enklare form av digitalt spel som inte kräver samma kunskapsnivå och 
tidsram för att utveckla, samt att mobila spel erbjuder studenterna möjlighet till omedelbar 
tillfredställelse, dvs de kan snabbt och enkelt skapa en grafisk applikation som kan testas och 
visas upp på deras egna enhet (Kurkovsky, 2013, s. 143). 

I undersökningen utformar författaren ett flertal laborationsprojekt med tillhörande 
instruktionsmaterial.  Varje laborationsprojekt var utformat som ett enkelt mobilspel där det 
underliggande temat var relaterat till ett datavetenskapligt område, som exempelvis artificiell 
intelligens, algoritmer, datornätverk, databaser, programvaruteknik, datasäkerhet eller människa-
datorinteraktion. Undersökningen är utformad som en fallstudie som behandlar två specifika 
kurser där författarens undervisningsmaterial inkorporerats i programmeringskurser på Central 
Connecticut State University (CCSU), USA och Rose-Hulman Institute of Technology 
(RHIT), USA. För varje kurs delades hälften av studenterna in i en testgrupp och den andra 
hälften in i en kontrollgrupp. Studenterna som ingick i testgrupperna fick genomföra kursen 
med det spelinriktade laborationsmaterialet som Kurkovsky tagit fram och de studenter som 
ingick i kontrollgrupperna fick läsa kursen med det traditionella laborationsmaterialet som 
normalt sett användes på kurserna på respektive universitet. Undersökningen resulterade i ett 
flertal observationer och slutsatser: 

• Studenternas envishet; visade sig inte ha någon inverkan på studenternas envishet. Det 
förekom en signifikant skillnad på studenternas envishet mellan de olika fallstudierna, men 
skillnaden berodde inte på något som undersökningen kunde påverka. 

• Kursbetyg; resulterade inte i någon signifikant förändring av studenternas kursbetyg. 
Studenterna som ingick i testgrupperna fick generellt sett verken sämre eller bättre betyg än 
de studenter som ingick i kontrollgrupperna. Kurkovsky (2013, s. 151) spekulerar i om 
resultatet kan bero på att undersökningen genomföres på en vanlig programmeringskurs där 
kursinnehållet inte var anpassat för testerna, dvs kursens pedagogiska utformande låg inte i 
linje med det nya kursmaterialet. 
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• Studenternas betygsättning av instruktörer och kurskvalitet; här varierar den insamlade datan 
beroende på vilken institution som testerna utfördes på. I ett av fallen visade det sig att det 
material som Kurkovsky tagit fram hade en negativ effekt på studenternas uppfattning om 
kurskvaliteten. 

• Studenternas engagemang; studenterna som ingick i testgrupperna visade tecken på en högre 
grad av engagemang än de studenter som ingick i kontrollgrupperna. Studenterna som ingick i 
testgruppen var bättre på att föra anteckningar, dra paralleller till andra kurser, hantera kursens 
svårighetsgrad och visa mer intresse för kursmaterialet.  Många av dessa skillnader visade sig 
ha en positiv effekt på studenterna men det förekom vissa fall där skillnaderna kan ha haft en 
negativ effekt. Exempelvis kan undersökningen resulterat i en försämrad kommunikation 
mellan studenter och instruktörer  i ett av fallen. I detta fall förekom även ett försämrat 4

intresse för kursmaterialet hos studenterna. 

• Antecknande; studenter som ingick i testgrupperna visade ett högre intresse för att föra 
anteckningar under lektionstid. Den första testgruppen redovisade ett positivt resultat med en 
ökning på 24 %, den andra testgruppen redovisade en ökning på 12 %. Kurkovsky (2013, s. 
152) har ingen förklaring till varför resultaten i de olika testgrupperna varierar med en så pass 
stor differens. 

• Sammanställa idéer eller koncept från tidigare kurser; studenter som ingick i testgrupper var 
bättre på att dra paralleller och använda idéer och koncept från tidigare kurser än studenter 
som ingick i kontrollgrupperna. 

• Uppfattning om kursens svårighetsgrad; uppfattningen om kursens svårighetsgrad varierade 
mellan fallen. Den ena fallstudien resulterade inte i några märkbara skillnader mellan kontroll- 
och testgrupper. I den andra fallstudien uppfattade 35 % av studenterna i kontrollgruppen 
kursmaterialet som svårt att förstå men endast 11 % av studenterna i testgruppen rapporterade 
liknande svårigheter. 

• Intresse för kursmaterial; undersökningen resulterade i varierande resultat huruvida det nya 
kursmaterialet ökade studenternas intresse för innehållet. Enligt Kurkovsky (2013, s. 153) visar 
resultaten inget statistiskt värde då resultaten inte visar något tydligt resultat eller mönster. 
Det som går att urskilja är att den ena testgruppen har haft bättre akademiska förkunskaper än 
den andra testgruppen, vilket har resulterat i att kursmaterialet har uppfattats som enklare av 
den mer akademiskt förberedda testgruppen. Om kursmaterialet uppfattas som för enkelt kan 
det få en negativ effekt på studenterna. 

• Studenternas motivation; undersökningen resulterade i varierande resultat om huruvida det 
nya kursmaterialet hade en positiv effekt på studenternas motivation. I den ena fallstudien 

 Amanuens, doktorand eller annan personal som ansvarar för laborationstillfällen.4
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minskade studenternas motivation, men minskningen var mindre i testgruppen än vad den var 
i kontrollgruppen. I den andra fallstudien registrerades en mindre ökning av studenternas 
motivation både i kontroll- och testgruppen. Ökningen visades utvecklas snabbare i 
kontrollgruppen än vad den gjorde i testgruppen. Studenternas motivation mättes med den 
korta (31 frågor) varianten av Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) och 
utfördes under terminens två första respektive sista veckor. 

Kurkovsky (2013, s. 154) sammanfattar undersökningen som lyckad då studenterna i 
testgrupperna presterade minst lika bra som studenterna i kontrollgrupperna, samtidigt som 
testgrupperna visade högre grad av engagemang i kurserna. 

3.5.3 Let the students construct their own fun and knowledge - 
learning to program by building computer games  5

Denna fallstudie är genomförd av Mozelius et al. (2013) och syftar att via observationer och 
litteraturstudier beskriva, analysera och diskutera begreppet spelbaserat lärande. Likt studierna 
från Barnes et al. (2007) och Kurkovsky (2013) påpekar författarna den pågående problematiken 
med studenters motivation och svårigheten med att lära ut programmering. Mozelius et al. 
(2013) påstår att spelutveckling kan användas i utbildningssyfte för att lära nya 
programmeringsstudenter grundläggande programmering samt för att öka studenternas 
motivation. 

Fallstudien behandlar två fall där det första utfördes på Volgograd State Technical University, 
Ryssland och den andra på Stockholms Universitet, Sverige. Undersökningen är utförd på 40 
ryska datavetenskapsstudenter i åldrarna 18-22 och två svenska studenter som läste kursen 
Multimedia programmering  med Python. Datan är insamlad i form av semistrukturerade 6

intervjuer, dokument och artefakter som publicerats på kursernas lärplattformar. 

Undersökningens upptäckter och diskussion har sammanfattats enligt följande:  

• Studenterna upplevde spelutveckling som en inspirerande process. 

• Utvecklingsprocessen uppfattades som lärorik då studenterna fick användning för teoretiska 
förkunskaper som behandlats i tidigare kurser. Samtidigt upplevde många studenter en vilja att 
lära sig nya saker som inte ingick i kursplanen. 

• Studenterna ska enligt Mozelius (2013) fått kunskap och färdigheter som i stor utsträckning 
skapar mervärde för utbildningen och höjer studenternas kvalifikationer. 

 [sic!]5

 [sic!]6
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• Spelutvecklingen medför att studenterna lär sig professionella färdigheter som 
projekthantering, mjukvarudesign, testning, öppen utveckling via kodbibliotek, 
versionshantering och andra moderna utvecklingsverktyg. Studenterna får även möjlighet att 
arbeta med programkod som inte är skriven av dem själva. 

Den slutsats som Mozelius et al. (2013) drar är att konceptet med spelutveckling som 
undervisningsverktyg är värt att prova på fler programmeringsinriktade kurser men författaren 
påpekar även att konceptet förmodligen inte bör inkorporeras i samtliga programmeringskurser. 

3.5.4 Sammanställning av tidigare forskning 
Detta avsnitt sammanställer den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen. Syftet är att få 
en överblick över samtliga undersökningar samt att jämföra dem med uppsatsens egna 
undersökning. Sammanställningen utgår från fem aspekter som förekommer i samtliga 
undersökningar: 

• Forskningsmetodik; representerar undersökningens primära forskningsmetodik. Tidigare 
undersökningar använder likt den egna undersökningen fallstudie som sin primära 
forskningsmetod.  

• Syfte; representerar undersökningens primära syfte, dvs. de aspekter som författaren vill 
förbättra eller finna klarhet i. Samtliga undersökningar syftar till att förbättra studenters 
motivation i programmeringsinriktade universitetskurser. 

•  Primärt inlärningsmål; samtliga undersökningar har genomförts i kurser som syftar att lära ut 
ett specifikt ämne. Denna datapunkt beskriver kursens ämne och primära inlärningsmål. I 
tidigare forskning har undersökningarna fokuserat på att lära ut programmering. Syftet med 
arkadmaskinen var att användas för att lära ut speldesign och -programmering. Detta är en 
mindre avvikelse från tidigare undersökningar. 

• Omfattning; representerar spelens omfattning, dvs. vad det är för typ av spel som studenterna 
utvecklar. Tidigare forskning har använt dator- och mobilspelsutveckling i syfte att höja 
studenternas motivation och intresse för ämnet. Konceptet med att utveckla spel mot en 
arkadmaskin, har inte påträffats i de tidigare undersökningar som presenterats i uppsatsen. 

• Verktyg; beskriver huruvida undersökningen har använt befintliga utvecklingsverktyg eller om 
undersökningen har resulterat i egenutvecklade verktyg. I en av undersökningarna har 
befintliga spelmotorer används, resterande undersökningar har utvecklat spelen utifrån egen 
exempelkod eller kodbas. 
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Figur 3.2: Sammanställning av tidigare forskning i relation till den egna undersökningen. Kolumen 
för den egna undersökningen har markerats med grå bakgrundsfärg. 

Den egna undersökningen försöker likt tidigare forskning att förbättra universitetsstudenters 
motivation i programmeringsinriktade kurser. Datainsamlingsprocessen görs enligt en fallstudie 
där ordinarie programmeringskurser används för att testa och utvärdera hypoteser. Uppsatsens 
undersökning genomför likt tidigare studier en fallstudie, men studien behandlar enbart befintlig 
data i form av kursutvärderingar från genomförda kurstillfällen. Samtliga undersökningar 
försöker att inkorporera spelutveckling som en motivationshöjande faktor för att lära sig 
programmering. Olika undersökningar har experimenterat med att utveckla för varierande 
målplattformar, dock är det enbart den egna undersökningen som använt en arkadmaskin som 
sin primära målplattform. Enbart en av undersökningarna har använt befintliga 
spelutvecklingsverktyg så som spelmotorer eller liknande, resterande undersökningar har 
utvecklat egen exempelkod i syfte att kontrollera studenternas inlärningsprocess.  

Datapunkt Barnes et al. Kurkovsky Mozelius et al. Andersen

Forskningsmetodik Fallstudie Fallstudie Fallstudie Fallstudie

Syfte
Förbättra 
motivation bland 
studenter

Förbättra 
motivation bland 
studenter

Förbättra 
motivation bland 
studenter

Förbättra 
motivation bland 
studenter

Primärt inlärningsmål Programmering Programmering Programmering Speldesign / -
programmering

Omfattning Datorspel Mobilspel Datorspel Arkadspel

Verktyg

Befintliga 
spelmotorer eller 
andra öppna 
spelutvecklingsve
rktyg

Egenutvecklad 
kodbas

Egenutvecklad 
kodbas

Egenutvecklad 
kodbas
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3.6 Sammanställning av teori 
Tidigare forskning har försökt identifiera faktorer som ligger till grund för bra lärande. 
Forskningen har resulterat i riktlinjer för hur undervisning bör utformas för att få en positiv 
effekt på studenternas inlärning. Riktlinjerna är inte enbart förknippade med innehållet i en kurs 
utan även med lärarens beteende och förutsättningarna för examination. Annan forskning visar 
att spel och spellikande moment kan inkorporeras i undervisning i syfte att motivera och 
engagera studenter. Motivation förekommer i olika former och grader. Detta innebär att 
studenter kan motiveras av flera faktorer där en faktor kan ha en större inverkan än en annan. 
Tidigare forskning som kan liknas med den undersökning som ligger till grund för uppsatsen, 
har resulterat i observationer och riktlinjer som tros kunna höja eller vidhålla studenters 
motivationsnivå i programmeringsinriktade kurser. Forskningen fokuserar på att göra renodlade 
programmeringskurser mer attraktiva för studenter genom att införa exempel och uppgifter som 
drar paralleller till spelutveckling. Syftet är att det spelrelaterade innehållet ska leda till en 
förhöjd motivationsfaktor hos studenterna. Det ska understrykas att ingen av de granskade 
undersökningarna har kunnat bevisa en mätbar förbättring, resultaten förblir spekulativa. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens insamlade data. Datan består av tillgängliga 
kursutvärderingar från kursen Speldesign: 1ME203 mellan 2002-2014. Vidare beskrivs kursen 
från ett historiskt perspektiv och under vilken period som arkadmaskinen infördes. 

4.1 Allmän kursbeskrivning 
Kursen Speldesign: 1ME203 är en campuskurs på 7,5-högskolepoäng och ges på halvfart vid 
Linnéuniversitetet i Växjö och ingår i kandidatprogrammet Interaktiva Digitala Medier (IDM) 
där studenterna läser kursen under sin fjärde termin. Syftet med kursen är att lära ut 
grundläggande speldesign samt att låta studenterna implementera ett eget spel med hjälp av 
skriptspråk och eventuella författarverktyg. Kursen har mellan 2002 och 2014 haft fyra olika 
namn och kurskoder. Följande tabell redogör för kursnamn, kurskod, poäng samt under vilken 
period som kursen erbjöds: 

Figur 4.1. Redogör vilket namn och kurskod som kursen har haft under respektive period. 

Tidsramen för uppsatsens undersökning har varit mellan 2002-2014. Tidsramen är baserad på 
den mängd arkiverad data som finns tillgänglig. Under vissa år förekommer avvikelser där data 
saknas. Information om vilka år som saknar data finns tillgänglig under 4.2 Sammanställning av 
motivationsmål. Kommande avsnitt presenterar kursens utveckling mellan dessa år. Syftet är att 
ge läsaren en överblick av kursen samt att redogöra för likheter och olikheter mellan kursens 
genomföranden. 

4.1.1 MEB711: Mediateknologi - interaktivitet 
Mellan 2002 och 2005 fokuserade kursen på att skapa människa-dator-interaktion där spel 
ansågs vara en naturlig slutprodukt. I kursens kursplan beskrivs syftet enligt följande:  

Efter genomgången kurs ska den studerande ha tillägnat sig kunskap i människa-datorinteraktion, 
speciellt med avseende på multimediala system. Studenten ska också få praktisk erfarenhet i 
konstruktion av en multimediatillämpning med direktmanipulering. 

(Växjö Universitet, 2002) 

Kurskod Kursnamn Period

MEB711 Mediateknologi - interaktivitet 2002-2005

MEB723 Medieteknologi - interaktivitet och speldesign 2006-2007

ME2032 Speldesign 2008-2009

1ME203 Speldesign 2010-2014
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Utifrån ovanstående syfte går det inte att urskilja att kursen fokuserar på spel eller 
spelutveckling, denna aspekt framgår först i kursplanens beskrivning av kursinnehållet. Enligt 
kursplanen (Växjö Universitet, 2002) innehöll och examinerade kursen följande moment: 

• aspekter på design av interaktiv multimedia 
• genomgång av begrepp inom området människa-datorinteraktion, såsom 

direktmanipulering, agent, semiotics, affordance, visability och feedback 
• metoder och tekniker för design av användbara system (usability design) 
• scriptprogrammering i ett multimedialt författarverktyg 
• uppbyggnad av ett enkelt "spel" innehållande en virtuell miljö 

Det som går att urskilja i kursens syfte och innehåll är att det finns ett tydligt fokus på 
människa-datorinteraktion, där spelet eller den spellikande applikationen utgör en kontext inom 
vilket kursens teoretiska moment kan appliceras. De två sista punkterna i kursinnehållet 
indikerar att det finns ett tydligt krav att studenterna utvecklar någon form av spel eller 
spelliknande applikation med hjälp av skriptspråk och författarverktyg, dvs kursen förutsätter 
någon form av praktiskt arbete som innefattar programmering. 

4.1.2 MEB723: Medieteknologi - interaktivitet och speldesign 
Under nästa iteration av kursen som erbjöds mellan 2006 och 2007 riktades fokus mer åt 
speldesign och spelutveckling. Detta innebar inte att kursens aspekter som fokuserade på 
människa-datorinteraktion försvann utan de tonades ned och kursen fokuserade mer på 
kontexten av digitala spel. Följande syfte går att finna i kursens kursplan:  

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig kunskaper om interaktivitet, datorspel samt 
design av datorspel och interaktiv multimedia. Studenten ska vidare ha fått teoretisk och praktisk 
kunskap om: interaktivitet, olika typer av spel och datorspel, att designa och skapa ett interaktivt 
datorprogram i form av ett enklare datorspel, de yrken och roller som finns i dagens spelindustri, 
utvecklingsprocessen för en interaktiv produkt, ett författarverktyg och dess scriptspråk.  

(Växjö Universitet, 2006) 

Det uppdaterade syftet resulterade i en omskrivning av kursens innehåll. Enligt kursplanen 
(Växjö Universitet, 2006) innehöll och examinerade kursen följande moment: 

• interaktionsteori 
• spelteori 
• datorspeltaxonomi 
• datorspelen i samhället 
• interaktionsdesign 
• speldesign 
• yrken och roller relaterade till utveckling av datorspel och interaktiv multimedia 
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• scriptprogrammering i ett multimedialt författarverktyg 
• analys av spel och multimedia 
• design och utveckling av ett enklare spel.  

Den nya kursutformningen lägger ett tydligare fokus på speldesign och spelutveckling samtidigt 
som den inkorporerar teori om yrkesroller inom spelbranschen. Trots den nya utformningen 
kvarstår kravet om att studenterna ska designa och utforma ett digitalt spel med hjälp av 
scriptspråk och författarverktyg. 

4.1.3 ME2032: Speldesign 

Den tredje iterationen av kursen genomfördes 2008, då kursen genomgick ett mer omfattande 
namnbyte än under tidigare iterationer. Kursen har nu uteslutit ordet interaktivitet från 
kursnamnet och fokuserar uteslutande på speldesign. Trots namnbytet förekommer interaktivitet 
fortfarande i kursen. Enligt kursplanen (Växjö Universitet, 2008) ska samtliga studenter efter 
avslutat kursgenomförande erhålla följande kunskaper: 

• grundläggande kunskaper om olika typer av datorspel 
• kunskaper i design av datorspel 
• insikt i ett datorspels utvecklingsprocess 
• erfarenhet av att arbeta med ett författarverktyg och dess scriptspråk 
• kännedom om de yrken och roller som finns i dagens spelindustri 
• fördjupade kunskaper om interaktivitet  

Kursinnehållet genomgår inga radikala förändringar utan förblir likt tidigare iterationer. 
Kursplanen (Växjö Universitet, 2008) beskriver kursinnehållet enligt följande punkter: 

• taxonomier för datorspel 
• spelteori 
• analys av spel 
• speldesign 
• scriptprogrammering i ett multimedialt författarverktyg 
• design och utveckling av ett enklare spel 
• yrken och roller relaterade till utveckling av datorspel och interaktiv multimedia 

Det har inte skett någon större förändring från föregående kursplan. Interaktionsteori  har tagits 
bort från kursinnehållet och några punkter har skrivits om för att förtydliga att delar av kursen 
fokuserar på digitala spel. 
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4.1.4 1ME203: Speldesign 

När dåvarande Växjö Universitet sammanslogs med Högskolan i Kalmar för att tillsammans 
bilda Linnéuniversitetet genomgick kursen en iteration där kurskoden förändrades och delar av 
kursplanen uppdaterades. Kursplanen genomgick en mindre revidering 2011 då obligatorisk 
kurslitteratur uppdaterades. Det är under denna iteration som arkadmaskinen infördes i kursen.  
Maskinen infördes under kursens andra genomförande. Enligt kursplanen (Linnéuniversitetet, 
2011) ska samtliga studenter efter avslutat kurstillfälle kunna: 

• redogöra för olika typer av datorspel 
• designa ett enklare datorspel 
• redogöra för ett datorspels utvecklingsprocess 
• arbeta med ett författarverktyg och dess scriptspråk 
• redogöra för de yrken och roller som finns i dagens spelindustri 
• redogöra för olika typer av spelrelaterad interaktivitet 

Enligt kursplanen genomförs inga förändringar av kursinnehållet från föregående 
kursutformning. I kursplanen (Linnéuniversitetet, 2011) presenteras följande innehållspunkter: 

• taxonomier för datorspel 
• spelteori 
• analys av spel 
• speldesign 
• scriptprogrammering i ett multimedialt författarverktyg 
• design och utveckling av ett enklare spel 
• yrken och roller relaterade till utveckling av datorspel och interaktiv multimedia. 

Även under denna iteration genomfördes inga större förändringar gentemot tidigare kursplan. 

4.1.5 Sammanfattning av kurser och kursinnehåll 
Sammanfattningsvis har kursen genomgått ett antal administrativa förändringar mellan 2003 
och 2014. Dessa förändringar har inneburit ett minskat fokus på människa-datorinteraktion och 
ett ökat fokus på speldesign, spelutveckling och spelbranschen. Ett gemensamt krav bland 
samtliga kursplaner är att studenterna ska utveckla någon form av spel eller spelapplikation med 
hjälp av skriptspråk och författarverktyg. Valet av skriptspråk eller författarverktyg har aldrig 
varit specificerat i kursplanen. 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4.2 Sammanställning av motivationsmål 
Detta avsnitt sammanställer de motivationsmål som uppsatsen avgränsats till. Motivationsmålen 
som presenterades under uppsatsens avgränsningsavsnitt var kursbetyg och genomströmning, 
engagemang, attityd och kunskapsnivå. Sammanställningen är baserad på data från 
kursutvärderingar och betygsstatistik mellan 2002-2014. Det ska uppmärksammas att enligt 
tillgänglig kursstatistik har 193 studenter läst kursen mellan 2002-2014. Av dessa 193 studenter 
har 112 st (58%) valt att besvara kursens avslutande kursvärdering. Det ska noteras att samtliga 
kursutvärderingar inom tidsramen inte har ingått i undersökningen då data saknas från 2002, 
2007 och 2011. Anledningen till varför dessa kursutvärderingar saknas är oklar då kursen 
erbjöds under dessa tre år. Även om kursutvärderingar saknas från dessa år finns det fortfarande 
tillgång till betygsstatistiken. Under vissa år saknas betygsstatistik men då förekommer data från 
kursutvärdering. För att förtydliga vilken data som finns tillgänglig under vilka år har följande 
tabell sammanställts: 

Fig 4.2. Redogör vilken data som finns tillgänglig för respektive år. Markerade rader indikerar att 

samtlig data finns tillgänglig. 

Utöver sammanställningen presenteras kommentarer i kursutvärderingarna som direkt riktats 
mot arkadmaskinen, detta för att ge läsaren en överblick av studenternas generella kommentarer 
kring arkadmaskinen som en del av kursen. 

År Tillgänglig kursutvärdering Tillgänglig betygsstatistik

2002 X

2003 X X

2004 X

2005 X

2006 X X

2007 X

2008 X X

2009 X X

2010 X X

2011 X

2012 X X

2013 X X

2014 X X
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4.2.1 Kursbetyg och genomströmning 

Då betyg och genomströmning har använts som undersökningsvariabler i tidigare forskning, har 
även denna statistik ingått i uppsatsens undersökning. Följande figurer visar betygsstatistiken för 
samtliga kurstillfällen mellan 2002 och 2014, samt information om vilken lärare som ansvarade 
för respektive kursgenomförande. Betygsstatistiken presenteras procentuellt till antalet studenter. 

Fig 4.3. Kursbetyg (U, G och VG) mellan 2003-2014. 

Fig 4.4. Sammanställning av vilka lärare som ansvarade för respektive år. 

År Lärare X Lärare Y Lärare Z

2002 X

2003 X

2004 X

2005 X

2006 X

2007 X

2008 X

2009 X

2010 X

2011 X

2012 X

2013 X

2004 X
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Det år med procentuellt högst antal godkända studenter är 2014 där 90% av studenterna var 
godkända, 10% var väl godkända och inga studenter var underkända när kursen avslutades. År 
2002 uppmättes det procentuellt högsta antalet väl godkända studenter där siffran uppgick till 
77%; 23% var godkända och ingen var underkänd. Under de elva år med betygsstatistik var det 
mer än 50 % av studenterna som fick betyget godkänd under åtta av åren. Under de andra tre 
åren låg antalet godkända studenter kring 20 %. 

Betyget väl godkänd har varierat mer mellan åren än vad betyget godkänd gjort. Det som kan 
utläsas ur statistiken är att betyget väl godkänd delats ut under samtliga år, där det allra flesta 
tillfällena ligger kring 10 %, > 20 % och > 40 %. Två av åren avviker från de övriga, det är år 2002 
där 77 % av studenterna fick betyget väl godkänd, samt år 2007 där 60 % av studenterna erhöll 
samma betyg. Under dessa två år var X (2002) och Y (2007) lärare för kursen.   

Betyget underkänd förekom under alla år förutom under år 2002 då flest studenter fick betyget 
väl godkänd samt under år 2014 då flest studenter fick betyget godkänd. Däremellan har betyget 
förekommit omkring 10-20% under övriga år, förutom under år 2008 och 2012 då det var mer 
än 30 % av studenterna som fick betyget underkänd. Dessa år hade lärare X (2008) och Z (2012) 
ansvaret för kurserna. 

Efter det att arkadmaskinen introducerades 2012 kan man se en positiv trend i antalet godkända 
studenter, det går också att utläsa en positiv trend i antalet underkända studenter. Studenter med 
betyget väl godkänd har däremot varierat under de tre åren men det ligger inom samma intervall 
som åren innan arkadmaskinen introducerades i kursen. Under samtliga år då arkadmaskinen 
funnits med i undervisningen har lärare Z varit ansvarig. 

Följande tabell är ett förtydligande av figur 4.3. Tabellen innehåller fullständig information om 
hur många studenter som deltog vid vare kurstillfälle.  

Period Underkänd Godkänd Väl godkänd Totalt

2002 0 (0%) 5 (23%) 17 (77%) 22

2003 1 (4%) 14 (54%) 11 (42%) 26

2004 - - - -

2005 - - - -

2006 4 (18%) 15 (68%) 3 (14%) 22

2007 3 (20%) 3 (20%) 9 (60%) 15

2008 3 (37,5%) 2 (25%) 3 (37,5%) 8

2009 3 (20%) 8 (53%) 4 (27%) 15

2010 2 (10%) 14 (70%) 4 (20%) 20

2011 0 (0%) 22 (69%) 10 (31%) 32
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Fig 4.3. Redogör betygsstatistiken mellan 2002-2014. 

4.2.2 Engagemang 
Genom att avläsa kursutvärderingarna kan studenternas uppskattade arbetsbelastning per vecka 
sammanställas till omkring 23,5 timmar. Uppskattningen är baserad på medelvärdet av 
studenternas egna tidsestimeringar som rapporterats i och med kursvärderingen. Det 
uppskattade medelvärdet varierar mellan elva och 40 timmar per vecka. Det går inte urskilja 
någon ökning i studenternas studietimmar i och med att arkadmaskinen introducerades i kursen, 
utan snarare en minskning från tidigare kursgenomföranden. Det ska noteras att frågan om 
uppskattade studietimmar inte förekommer i samtliga kursvärderingar. Den data som ingått i 
undersökningen är hämtad från 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 och 2012. Trots att studenternas 
antal studietimmar har minskat efter att arkadmaskinen introducerats i kursen, visar den 
insamlade datan att flertalet spenderade studietimmar involverade arbetet av arkadmaskinen, dvs 
studenternas studietimmar ökade under projektveckorna. 

Ett genomgående mönster som går att utskilja i samtliga kursutvärderingar är att många 
studenter uppfattar kursen som tidskrävande men inte nödvändigtvis svår. Utifrån studenternas 
kommentarer som berör deras egna engagemang i kursen, går det avläsa att studenterna 
förknippar engagemang med tid snarare än prestation. I ett flertal kursutvärderingar uppger 
studenter att de varit väldigt engagerade då de spenderat fler timmar på kursen än någon annan 
universitetskurs. 

Enligt kursutvärderingarna tycks den främsta källan till engagemang utgå från den enskilde 
läraren. I frågor som berör lärare och handledare beskrivs engagemang som den bästa 
egenskapen, särskilt om personer besitter förmågan att även engagera andra. Engagemanget 
bland lärare och handledare beskrivs generellt sett som högt och det går inte att avläsa någon 
märkbar skillnad före eller efter arkadmaskinen introducerades i kursen. 

2012 3 (33%) 5 (56%) 1 (11%) 9

2013 1 (7%) 10 (71%) 3 (22%) 14

2014 0 (0%) 9 (90%) 1 (10%) 10

Period Underkänd Godkänd Väl godkänd Totalt
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4.2.3 Attityd 

I den insamlade datan går det att avläsa att många studenter hade höga inledande förväntningar 
på kursen och att majoriteten av dessa studenter uppgav att kursen motsvarade deras 
förväntningar. I kursutvärderingen från 2003 beskriver kursansvarig lärare att han inte förstår 
varför studenterna har så pass höga förväntningar på kursen då den inte marknadsförs eller når 
ut med annan information till studenterna i förväg. Mellan 2003 och 2011 genomfördes inga 
administrativa förändringar som bidrog till en förbättrad eller försämrad marknadsföring av 
kursen. Då arkadmaskinen delvis syftar till att marknadsföra studenternas projektarbete kan det 
ses som en förändring i kursens marknadsföring då spelen görs tillgängliga för allmänheten i 
entrén för B- och D-huset. Trots att arkadmaskinen offentliggör studenternas arbeten går det 
inte att avläsa någon märkbar ökning eller minskning av studenternas inledande förväntningar 
på kursen. Mängden kvantitativ data som berör huruvida kursen motsvarade studenternas 
förväntningar är begränsad mellan 2010 och 2014. Om denna data sammanställs går det att 
avläsa en procentuell ökning av uppmätta förväntningar efter att arkadmaskinen introducerades. 
Datan innefattar svaren från 36 studenter där nio svar är innan, och 27 svar är efter det att 
arkadmaskinen introducerades i kursen. För mer information se följande diagram: 

Figur 4.1. Resultaten på frågan huruvida kursen motsvarade studenternas förväntningar. Diagrammet 
innehåller data både före och efter arkadmaskinen introducerades i kursen.  

Studenternas attityd till kursen är i huvudsak indelad i två olika inriktningar; teoretisk eller 
praktisk. Teoretiskt inriktade studenter ser inte syftet med kursens praktiska moment och vill 
fokusera mer på uppgifter som inte innefattar programmering. Teoretiskt inriktade studenter 
tendera att uppskatta kursens teoretiska uppgifter men samtidigt visa stark distansering till 
kursens praktiska moment. Studenter som är av praktisk natur vill helst fokusera på uppgifter 
som innefattar digital spelutveckling och programmering. Det förekommer att studenter av 
praktisk natur uttrycker sitt missnöje med kursens val av teknik och programmeringsspråk. 
Dessa studenter ifrågasätter skriptspråkens (Lingo, ActionScript 2.0 och ActionScript 3.0)  
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relevans och potential och vill istället fokusera på högnivåspråk så som C++, C# eller Java. De 
kursansvariga lärare som fått ta del av studenternas missnöje motiverar valet av skriptspråk som 
passande då kursen är en del av ämnet medieteknik och inte datalogi samt att skriptspråk med 
tillhörande författarverktyg underlättar utvecklingsprocessen och gör det möjligt att producera 
mer inom en kortare tidsram. Vidare beskriver lärarna att kursen är en kurs i speldesign och bör 
därför inte enbart fokusera på frågor som berör spelutveckling. 

Då de båda inriktningarna visats vara varandras motsatser, resulterar detta i varierande åsikter 
angående hur kursen bör utformas. I och med att arkadmaskinen introducerades till kursen 2012 
har gränsen mellan dessa två inriktningar suddats ut. I kursutvärderingarna mellan 2012 och 
2014 är studenterna mer enhetliga i frågan hur kursen kan utvecklas för att förbättras. Det 
studenterna efterfrågar är fler praktiska laborationer och mer tid åt det praktiska slutprojektet 
(skapa arkadspel till arkadmaskinen). Tidigare kritik där programmeringsspråkets relevans och 
potential ifrågasätts har sedan 2012 försvunnit ur kursutvärderingarna. 

Överlag visar studenterna en positiv attityd till kursen. Det förekommer viss kritik men inget 
som återspeglar majoriteten av studenternas åsikter. Kursutvärderingarna innehåller ingen 
mätbar data som direkt indikerar att arkadmaskinen förbättrat studenternas attityd till kursen. 
En positiv kommentar som förekommer både före och efter 2012 är att ett flertal studenter 
uppfattar kursen som den ”bästa” i utbildningsprogrammet. Kommentarerna ger ingen djupare  
inblick i varför kursen uppfattas som den bästa. 

I sju av tio kursvärderingar fick studenterna frågan om de kunde tänka sig att rekommendera 
kursen till andra. Frågan besvarades totalt av 76 studenter där 70 (92 %) svarade ja, en nej (1 %) 
och fem valde att inte ha någon åsikt i frågan (7 %). Datan har sammanställts i följande diagram: 

Figur 4.2. Sammanställning av studenternas svar huruvida dem kunde rekommendera kursen till andra. 

Det positiva resultatet gäller generellt för samtliga kursgenomförande och det går inte avläsa 
någon mätbar skillnad före eller efter det att arkadmaskinen introducerades i kursen. 
Arkadmaskinen visas därför inte medföra någon positiv eller negativ effekt på studenternas 
förmåga att rekommendera kursen till andra. 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4.2.4 Kunskapsnivå 

I frågor som berör huruvida studenterna uppfattade kursen som lärorik är svaren i huvudsak 
positiva. Det finns ingen oberoende kvantitativ data som styrker eller motbevisar studenternas 
påstående. Enligt studenterna uppfattas kursen i sin helhet som lärorik där merparten av 
kunskapen sägs komma från det avslutande projektarbetet (spelprojektet). I frågor där 
studenterna själva får beskriva den kunskap som kursen har givit dem är flera svar direkt riktade 
mot programmering. Under samtliga kursgenomförande där arkadmaskinen har varit en del av 
kursen har studenterna i kursvärderingen fått besvara frågan om kursen har varit lärorik. Frågan 
har besvarats av totalt 27 studenter och resulterat i följande diagram: 

Figur 4.3. Sammanställning av frågan om studenterna uppfattade kursen som lärorik. Sammanställningen 
innefattar kursutvärderingar mellan 2012-2014. 

Enligt ovanstående diagram är det 85% av de tillfrågade studenterna som anser att kursen har 
varit lärorik, 15% anser att kursen delvis har varit lärorik och ingen anser att kursen inte har varit 
lärorik.  

4.2.5 Gruppindelning 

Kursen har sedan 2002 innefattat ett avslutande grupparbete där studenterna fått möjlighet att 
applicera den teoretiska kunskap som innefattats i tidigare kursmoment. Innan arkadmaskinen 
introducerades till kursen var dessa projektgrupper relativt stora med upp till fem studenter per 
grupp. Storleken på dessa projektgrupper ansågs inte vara lämpligt för arkadspelsformatet och 
därför förminskades gruppskorlekarna ned till två personer per grupp. Förändringen har 
resulterat i en positivare attityd hos studenterna. I den insamlade datan är det vanligare att 
studenter kritiserar aspekter som berör projektgrupperna då kursen tillät större grupper. Det 
förekommer ett dokumenterat fal l där en student har varit missnöjd med 
gruppindelningssystemet efter att arkadmaskinen blev en del av kursen. Missnöjet grundar sig i 
att studenten upplever att dennes gruppmedlem inte hade den förkunskap som behövds. Detta 
resulterade i en ojämn arbetsbelastning i gruppen då den ena gruppmedlemmen inte kunde 
genomföra vissa arbetsuppgifter i brist på kompetens. Kursansvarig lärare adresserar problemet 
som en följd av villkorlig antagning. Läraren menar att detta problem kommer att återupprepas i 
kommande kurstillfällen om förkunskapskraven inte följs.   
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4.2.6 Kommentarer och återkoppling som riktats mot arkadmaskinen 

Det förekommer fyra kommentarer i kursutvärderingarna som är direkt riktande mot 
arkadmaskinen. En student uttrycker uppskattning då projekten görs offentliga via 
arkadmaskinen och inte enbart förblir en vanlig inlämningsuppgift där läraren är den främsta 
målgruppen: 

Att få Skapa ett spel! Väldigt kul att spelen dessutom kommer kunna spelas och ses i maskinen, och 
inte bara ligga som en inskickad uppgift i en databas. 

(Anonym student, 2013a) 

En student visar uppskattning över att spelen kommer att spelas av allmänheten och framför en 
önskan om att göra det enklare att följa en pågående spelsession: 

Fixa en stor tv svävande över Evertron maskinen ;) skulle va roligt att se vad folk spelar och det skulle 
vara bättre för testerna! 

(Anonym student, 2013b) 

En annan student uttrycker uppskattning över att spelen kommer att spelas av allmänheten.  
Denna student nämner även att arbetsprocessen resulterar i ett personligt engagemang, där 
studenten vill skapa en fungerande produkt som kan spelas av andra: 

Väldigt lärorik - mest från personligt perspektiv dock då man lär sig strukturera sina visioner och 
planer med en produkt man är väldigt passionerat till att få att fungera och spelas av andra (Evertron - 
jättebra). 

(Anonym student, 2013c) 

En student nämner att arkadmaskinen har bidragit till en ökad motivation hos denne student, 
motivation att göra ett så pass bra spel som möjligt:  

Arkadmaskinen är jättebra för motivationen [sic!]. Den fick mig att vilja göra spelet så bra som 
möjligt. 

(Anonym student, 2014) 

4.2.6 Sammanfattning av motivationsmål 

• Kursbetyg och genomströmning; den insamlade datan tyder på en statistiskt förbättrad trend i 
studenternas betyg efter att arkadmaskinen införts i kursen. Trenden visar en procentuellt 
minskad mängd underkända studenter samtidigt som antalet godkända studenter ökar. Det 
finns ingen data som fastställer att ökningen beror på arkadmaskinen. Överlag har kursen ett 
historiskt (2002-2014) bra genomsnitt med ett fåtal underkända studenter och ett varierande 
antal godkända och väl godkända studenter. Exempelvis förekom inga underkända studenter 
under 2011 och 2014.  
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• Engagemang; den insamlade datan indikerar att studenterna avsätter den tid som kursen är 
menad att uppta. Trots detta är det många studenter som uppger att kursen är mycket 
tidskrävande. Dessa kommentarer förekommer både innan och efter att arkadmaskinen 
introducerades i kursen. Den kvantitativa datan visar att genomsnittet för avsatta 
studietimmar har minskat mellan 2012-2014. Enligt datan spenderar studenterna inte lika 
många studietimmar på kursens teoretiska moment som under de praktiska. Enligt 
studenterna är den främsta källan till engagemang den enskilde läraren. Den kvalitativa datan 
visar att en engagerad och kunnig lärare medför ett ökat engagemang hos studenterna. 
Huruvida studenternas ökade engagemang leder till ett förbättrat studieresultat går inte att 
urskilja från den insamlade datan. 

• Attityd; studenterna visar överlag en positiv attityd till kursen, både före och efter att 
arkadmaskinen introducerades. Det finns ingen statistisk data som visar att studenternas 
attityd har förbättras som ett resultat av arkadmaskinen. Däremot tycks arkadmaskinen med 
tillhörande utvecklingsplattform motivera kursens val av scriptspråk och utvecklingsverktyg. 
Innan arkadmaskinen introducerades förekom det viss kritik mot kursens praktiska moment 
där främst valet av scriptspråk ifrågasattes. Denna kritik tycks ha försvunnit i och med att 
arkadmaskinen introducerade i kursen och på så sätt bidragit till en förbättrad attityd hos 
studenterna. 

• Kunskapsnivå; samtliga studenter som läst kursen mellan 2012-2014 uppger att kursen har 
varit lärorik eller delvis lärorik. Då tidigare kursutvärderingar inte samlat in kvantitativ data 
som direkt riktar sig mot studenternas kunskapsnivå, går det inte genomföra liknande 
sammanställningar av datan. 

• Kommentarer och återkoppling som riktats mot arkadmaskinen; i kursutvärderingarna 
förekommer det ett fåtal fritextkommentarer som är direkt riktade mot arkadmaskinen. 
Studenterna beskriver det avslutande projektet (konstruktion av arkadspel) som roligt. Många 
av dessa studenter nämner tacksamhet för att projektet resulterar i en produkt som kan spelas 
av andra och därmed förblir mer än en vanlig inlämningsuppgift. En student nämner att 
arkadmaskinen hade en positiv effekt på dennes motivation. Det förekommer inga negativa 
kommentarer som är direkt riktade mot arkadmaskinen eller utvecklingsplattformen. 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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras den data som uppsatsens undersökning genererat. Syftet är att den 
analyserade datan ska kunna besvara uppsatsens frågeställning. 

5.1 Empiri och teori behandlas och analyseras 
Detta avsnitt återkopplar uppsatsens insamlade data med tidigare vetenskapsteori. Avsnittet 
utgår från de undersökningsvariabler som definierats i uppsatsens avgränsningar. 

5.1.1 Kursbetyg och genomströmning 
Historiskt sett har kursen haft en god genomströmning där majoriteten av studenterna har 
genomfört kursen. Då tidigare forskning indikerar att det finns en pågående rekryteringskris 
bland datavetenskapliga ämnen, förväntades statistiken för genomströmningen vara sämre. 
Följande punkter behandlar teorier om varför kursen har en hög genomströmning: 

• Spel som motivationskälla; tidigare forskning av Mozelius et al. (2013) visar att studenter 
överlag upplever programmeringskurser som fokuserar på spel som inspirerande. Detta 
innebär att kursen kan uppfattas som roligare än andra programmeringskurser då den 
fokuserar på spel och spelutveckling. Kanske är detta förklaringen till de generellt 
inledningsvis höga förväntningar som tidigare kursdeltagare har haft. Likt Mozelius et al. 
(2013) slutsatser tror författaren att spelmediet symboliserar något som studenterna kan 
relatera till. Kanske är det så att spel konkretiserar syftet med abstrakta modeller och 
algoritmer på ett sätt som andra medier inte kan? 

• Positiv inställning till lärare och personal; den insamlade datan visar att studenterna överlag 
har varit nöjda med kursens lärare och personalstyrka. Tidigare forskning från Gurney (2007), 
Hattie & Ashing (2009) och Jenkins (2001; 2002) har visat att den enskilde läraren spelar en 
väsentlig roll för studenternas inlärning och uppfattning om kursen/ämnet. Utifrån den 
forskning som behandlats och den data som framkommit till följd av undersökningen tros det 
vara viktigare att läraren har en positiv inställning till arkadmaskinen än att studenterna är det. 
Då läraren enligt Hattie & Ashing (2009) har störst möjlighet att påverka studenterna är det 
viktigt att denne ställer sig positiv till målplattformen för att inte ha en negativ effekt på 
studenternas motivation. Eftersom arkadmaskinen byggts av samma lärare och personal som 
ansvarat för kursen sedan 2012 är det inte konstigt att engagemanget har varit högt. Lärarens 
positiva inställning till maskinen tros haft en positiv effekt på studenternas inställning till 
maskinen. Denna tes är baserad på fritextkommentarer från kursutvärderingar mellan 
2012-2014 och Gurneys (2007, s. 95) teori om att engagerade lärare skapar förbättrade 
omständigheter för inlärning och en positiv inlärningsmiljö. 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• Sammanlänkade uppgifter och tydliga mål; tidigare i uppsatsen beskrivs Gurneys (2007, s. 93) 
teori om att uppgifter bör utformas på ett sätt som uppmuntrar till lärande via aktivt 
deltagande. Kursen Speldesign: 1ME203 har alltid varit en kurs med teoretisk prägel där 
studenterna har fått möjlighet att applicera teori i praktiken. Slutprojektet har alltid varit 
beroende av att studenterna förstått teori för att kunna konstruera en bra produkt. Detta 
medför möjligheten att studenterna kanske värdesätter kursens teoretiska delar mer än under 
andra kurser. Trots detta visar datan i kursutvärderingarna att studenterna överlag vill spendera 
färre lektionstimmar på teoretiska moment. Införandet av arkadmaskinen tycks ha ökat 
studenternas intresse för kursens praktiska moment. Då införandet av arkadmaskinen inte har 
resulterat i att färre teoretiska moment examineras och då fokus fortfarande ligger på att 
designa och inte implementera ett spel, bör detta tolkas som ett positivt resultat. 

• Kursen som en del av kandidatprogrammet; studenterna som läser kandidatprogrammet 
IDM tar kursen under deras fjärde termin (andra året). Detta kan innebära att många 
omotiverade studenter redan har hoppat av programmet. Samtidigt går det inte att garantera 
att resterande studenter är motiverade eller enbart drivs av inre motivation. Om kursen inte 
motsvarar deras förväntningar kommer detta förmodligen att avspeglas i kursens 
genomströmning. Gurneys (2007, s. 93) beskrev lärandeprocessen som en aktiv process, där 
läraren inte kan ta studenternas inlärning för givet. Även om studenterna inledningsvis har en 
hög motivation och en positiv inställning till kursen, måste denna motivation och inställning 
bevaras. Detta ansvar vilar främst på läraren. Tidigare motivationsforskning från Ryan & Deci 
(2000b, s. 55) indikerar att motivation måste katalyseras eller upprätthållas om den inte ska 
avta. Det förekommer återkommande kommentarer i kursutvärderingarna där studenterna 
beskriver kursen som den hittills bästa i programmet. Det är oklart vad studenterna menar 
med den ”bästa kursen”, men det kan tolkas som att den har varit uppskattad. Då det inte går 
att bevisa att kursen har blivit mer eller mindre uppskattad då arkadmaskinen infördes, antar 
författaren att resultatet främst är förknippat med engagemanget hos lärare och personal. 

Arkadmaskinen har inte haft en bevisad bättre effekt på studenternas betyg eller på kursens 
genomströmning, men det har inte heller framkommit någon negativ effekt. En intressant 
observation från kursutvärderingarna är att det förekommer fritextkommentarer där studenter 
uttrycker att de har gjort sitt bästa i syfte att producera ett bra spel till maskinen. Det som är 
intressant är att prestationen är kopplad till maskinen och inte betyget, dvs studenterna gjorde 
inte sitt bästa i syfte att få ett högt betyg. Spekulativt skulle detta kunna tolkas som att 
studenterna skapar en känslomässig koppling till sina spel och därför också till arkadmaskinen. 
Detta skulle eventuellt kunna tolkas som yttre motivation via identifierad reglering, 
Prestationsstyrd motivation eller social motivation. Innan arkadmaskinen introducerades till 
kursen kunde förmodligen samma motivationsformer uppstå, men författaren tror inte att det 
var lika vanligt då spelen inte gjorts tillgängliga för allmänheten. Mellan 2002-2011 skapades 
spelen främst för att examinera studenternas kunskaper och således resultera i ett betyg. Då 
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studenternas spel kan ses som en färdig produkt som kommer att bevaras, publiceras och spelas 
via en offentlig arkadmaskin, tror författaren att detta medför ett ökat intresse att prestera ett bra 
resultat hos studenterna. Författaren tror även att prestationen grundas i viljan att göra ett bra 
spel, snarare än att få ett bra betyg. Om detta är fallet tolkar författaren resultatet som positivt. 
Även om Biggs & Tang (2011, s. 36) hävdar att prestationsstyrd motivation kan leda till 
djupinlärning, tror författaren att andra motivationsformer kan vara mer gynnsamma för 
individen. Prestationsstyrd motivation har en egocentrisk karaktär och kan således leda till 
samarbetssvårigheter inom projektgrupperna. En motivationsform med mer social karaktär är 
därför att föredra. 

5.1.2 Attityd 
Den insamlade datan visar två grupperingar av studenter; teoretiska och praktiska. Praktiska 
studenter efterfrågade en kurs vars primära fokus var att utveckla spel och teoretiska studenter 
var mer intresserade av läs- och skrivuppgifter som fokuserade kring speldesign. Resultatet var 
att praktiska studenter ibland kände sig missnöjda med kursens teoretiska moment och 
teoretiska studenter kände sig missnöjda med kursens praktiska moment. När arkadmaskinen 
infördes i kursen tycks avståndet mellan dessa grupper minskat. Följande punkter beskriver 
aspekter som tros medfört att avståndet mellan dessa grupperingar minskat: 

• Ansvarsfördelningen; då storleken på projektgrupperna minskats till två personer där den ena 
personen ansvarade för spelets design och den andre för spelets programmering, tros detta 
medföra att studenterna enklare hittar en arbetsroll som de känner sig bekväma med och där 
de primärt kan fokusera på de aspekter som de upplever intressanta och roliga. Studenterna lär 
sig av varandra och får mer tid att arbeta med deras primära arbetsuppgifter. Vidare tros de 
små projektgrupperna i kombination med tydliga arbetsroller leda till att studenterna känner 
ett starkare engagemang och ett större ansvar för produkten (arkadspelet). Hypotesen är 
baserad på de fritextkommentarer som tidigare presenterats i uppsatsen. 

• Tydlig målplattform; arkadmaskinen erbjuder en tydlig målplattform och ett tydligt format 
för spelen. Då studenterna redan i början av kursen får en tydlig bild av spelets syfte och 
omfattning tros detta leda till att studenterna enklare kan omvandla teori till praktik. 
Teoretiska studenter kan fördjupa sig i teori som har en tydlig koppling till spelets format och 
omfång och praktiska studenter upplevs som mer mottagliga för teori då de enklare kan se 
syftet med välbalanserad speldesignsteori. Båda parter vill att spelet ska spelas och uppskattas 
av allmänheten och är därför mer villiga att arbeta tillsammans för att skapa ett bra spel. 

• Motivering av scriptspråk; mellan 2002-2011 förekom det viss kritik där studenterna 
ifrågasatte kursens val av scriptspråk och utvecklingsverktyg. När arkadmaskinen 
introducerades försvann denna kritik. Även om det inte går utläsa någon större förändring i 
studenternas attityd till kursen i sin helhet tros arkadmaskinen med tillhörande system 

 45



ANALYS

motiverat valet av scriptspråk och utvecklingsverktyg. Maskinen är ett konkret exempel på en 
produkt som utvecklats med samma verktyg som studenterna förväntas använda för att skapa 
sina spel. Tidigare spel som installerats i maskinen ger tydliga exempel på vad som förväntas 
och vad som går att göra med de verktyg som de har till sitt förfogande. Maskinen i sin helhet 
är ett exempel på att scriptspråket inte enbart är begränsat till spel utan även kan användas för 
att utveckla mjukvarusystem. Detta innebär att studenter som inte har ett genuint intresse för 
spel fortfarande kan se fördelarna med att lära sig eller bli bättre på programmeringsspråket, 
då det kan användas till annat. Denna observation följer Kurkovskys (2013) teori om att 
utbildning måste ha en tydlig koppling till arbetslivet, men den säger samtidigt emot Jenkins 
(2002) slutsats om att programmeringsspråk ska väljas utifrån deras pedagogiska förmåga och 
inte efter vad som är eftertraktat i industrin. Uppsatsens undersökning har visat ett negativt 
resultat i studenternas attityd då de inte känner att valet av programmeringsspråk är motiverat 
utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Valet av scriptspråk har sedan 2002 varit föraktat i 
programstudenternas erfarenheter från tidigare kurser. Således bör valet av scriptspråket ses 
som ett pedagogiskt val då studenterna besitter tidigare kunskap inom språket. 

5.1.3 Engagemang 

Den insamlade datan visar att studenter som läste kursen mellan 2012-2014 spenderade i 
genomsnitt färre studietimmar. Då inte samtliga kursvärderingar innehåller frågan om 
uppskattad studietid, medför detta en minskad trovärdighet för det resultat som går att utläsa. 
För att komma fram till en trovärdig slutsats skulle frågan behöva ställas enhetligt över en längre 
tidsperiod. Enligt Höst & Runeson (2009) är detta ett vanligt problem då en fallstudie baserats 
på sekundärdata. Vidare anser författaren att frågan som ställdes i kursvärderingen från 2012 var 
bristfälligt utformad gentemot tidigare år. Under tidigare kursvärderingar kunde studenterna 
uppge ett uppskattat antal studietimmar mellan 0-40+ timmar per vecka. I kursvärderingen från 
2012 var spannet begränsat till 0-16+ timmar per vecka. Frågans formulering kan ha inneburit 
att det beräknade medelvärdet blev lägre än vad det egentligen skulle ha varit om studenterna 
fick samma valmöjlighet som under tidigare kursvärderingar. En intressant observation i den  
kvantitativa datan från 2012 var att studenterna uppgav att de spenderade fler studietimmar 
under kursens projektarbetsveckor gentemot kursens teoretiska veckor. Detta innebär att 
arkadmaskinen inte resulterade i ett försämrat engagemang gentemot tidigare kursmoment. 
Även om studenterna uppfattar antalet uppskattade studietimmar som högt, är det enligt den 
förväntade studietiden hos en 7,5-poängskurs. Detta innebär förmodligen att studenterna inte är 
vana att avsätta den studietid som kurserna egentligen förutsätter.  

Studenter tycks se på sitt eget engagemang i den mån av tid som läggs ned på kursen och inte 
huruvida de är aktiva eller tillför något till kursinnehållet. I kursutvärderingarna beskriver många 
studenter sitt eget engagemang som stort då kursen konsumerat många timmar. Resultatet av 
arbetstimmarna tycks inte vara lika primärt.  
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Likt tidigare forskning från Gurney (2007) och Hattie & Ashing (2009) indikerar den 
insamlade datan att den enskilde läraren spelar en väsentlig roll för studenternas engagemang. I 
kursutvärderingarna mellan 2002-2014 går det utläsa att den enskilde lärarens kompetens inte är 
den egenskap som studenter värderar högst. Studenterna efterfrågar en ”mänsklig” lärare som är 
engagerad i studenternas arbete och besitter förmågan att motivera studenterna till att prestera 
”så bra som möjligt”. Författaren tolkar detta som att studenter inte är mottagliga för lärarens 
kunskap såvida det inte finns en ömsesidig respekt mellan dessa två parter. För att dra paralleller 
med motivationsforskning kan detta liknas med Biggs & Tang (2011, s.35) definition av social 

motivation, där individen (i detta fall studenten eller studenterna) vill prestera bra resultat i syfte 
att tillmötesgå en person som individen respekterar (i detta fall läraren). Om denna 
motivationsform ska kunna uppstå måste läraren vara engagerad i studenternas arbeten och 
detta engagemang måste vara tydligt för studenterna. Det ska noteras att det med största 
sannolikhet förekommer flera motivationsformer bland studenterna men den insamlade datan 
indikerar att social motivation var den mest efterfrågade. Studenter tycks primärt vilja bli 
motiverad av läraren och inte av sekundära belöningar eller i syfte att stärka sin egen självbild. 
Utifrån kursutvärderingarna tycks kursen överlag haft engagerade och motiverande lärare. Det 
finns ingen data som direkt indikerar att arkadmaskinen har resulterat i ett bättre engagemang 
hos studenterna än under tidigare kurstillfällen. En spekulation är att arkadmaskinen skulle 
medfört ett försämrat resultat om kursansvarig lärare inte varit intresserad av konceptet med att 
införa en arkadmaskin i kursen. Lärarens engagemang för maskinen och ämnet tros vara en 
bidragande orsak till att studenterna haft en positiv inställning till arkadmaskinen. 

5.1.4 Kunskapsnivå 
Utifrån svar och kommentarer från kursutvärderingar kan kursen överlag sammanfattas som 
lärorik. Den nyförvärvade kunskapen tycks främst relatera till programmering. Även om det inte 
finns kvalitativ eller kvantitativ data som direkt indikerar att arkadmaskinen har resulterat i att 
studenterna lärt sig mer i kursen, hävdar författaren att arkadmaskinen bör haft en positiv effekt 
på studenternas kunskapsnivå. Arkadmaskinen med tillhörande utvecklingsplattform bör enligt 
författaren haft följande effekter på studenternas kunskapsnivå: 

• Möjligheten med utvecklingsplattformen; likt tidigare forskning av Kurkovsky (2013) och 
Mozelius et. al (2013) hävdar författaren att studenternas arbetsmetoder bör resulterat i nya 
kunskaper och erfarenheter inom: projekthantering, mjukvarudesign, testning, öppen 
utveckling via kodbibliotek, versionshantering och andra moderna utvecklingsverktyg. 
Studenterna får även möjlighet att arbeta med programkod som inte är skriven av dem själva. 
StickOS SDK erbjuder en plattform som gör det möjligt för studenterna att fokusera på att 
skapa spelmekanik och inte generell programkod för att skapa möjlighet till interaktion, dvs 
studenterna kan fokusera på att göra ett spel och inte en applikation som möjliggör 
spelfunktionalitet.  
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• Återkoppling till tidigare kurser; då spelen ska användas av en offentlig målgrupp måste 
studenterna behandla kunskap från tidigare kurser. Exempelvis måste studenterna anpassa 
spelens gränssnitt efter maskinens förutsättningar samtidigt som det ska vara användarvänligt 
för användaren. Som lärare är det enklare att motivera syftet av ett tydligt och välfungerande 
gränssnitt då projektet ska resultera i en offentlig produkt (arkadspelet). Detta kan liknas med 
den koppling till en verklighetskontext som efterfrågas av Kurkovsky (2013, s. 140). 

5.1.5 Studentreaktioner 
Studenterna tycks överlag vara nöjda med arkadmaskinen. Den insamlade datan innehåller ett 
fåtal kommentarer som är direkt riktade mot maskinen där samtliga är av positiv karaktär. Det 
förekommer ingen svarsdata som är direkt negativ till konceptet med maskinen som primär 
utvecklingsplattform. Studenterna tycks uppskatta möjligheten att få producera en produkt som 
senare kommer att bevaras och användas av andra. Denna möjlighet kan ses som en källa till 
yttre motivation då maskinen gör det möjligt för studenterna att marknadsföra sin kunskaper 
och därmed sig själva. I andra kurser är det förmodligen inte lika vanligt att slutprojektet har 
möjlighet att nå ut till en offentlig målgrupp. 

5.2 Paralleller med tidigare forskning 
Detta avsnitt behandlar och analyserar resultat från tidigare forskning. Syftet är att behandla 
aspekter från tidigare forskning som kan liknas med den som genomförts i uppsatsen. Om 
tidigare forskning visar att vissa aspekter har haft en positiv eller negativ effekt på studenters 
motivation, är det troligt att samma resultat går att utläsa från denna undersökning. 

5.2.1 Game2Learn: Building CS1 Learning Games for Retention 

Tidigare beskrevs forskning som genomförts av Barnes et al. (2007). Forskningen resulterade i 
sju riktlinjer som kan användas för att motivera studenter i programmeringskurser. Följande 
punkter beskriver hur kursen följt dessa riktlinjer i och med att arkadmaskinen introducerades. 

• Dela in grupperna i små lag med 2-3 studenter med minst en erfaren programmeringsstudent 
i varje grupp; denna riktlinje har följts då projektgrupperna begränsats till två personer där en 
person ansvarar för programmeringen. Observationer från tidigare kurstillfällen har visat att 
två personer är lagom då fler gruppmedlemmar inte har bevistas producera ett bättre resultat.  
Tidigare forskning av Hattie & Ashing (2009) stödjer denna observation. Innan 
arkadmaskinen introducerades till kursen förekom det viss kritik där studenterna menade att 
gruppindelningen var ”orättvis”. I kursutvärderingarna finns det dokumenterat kommentarer 
där studenter beskriver att vissa gruppmedlemmar inte var delaktiga i projekten och att vissa 
gruppindelningar resulterade i ett försämrat resultat. Arkadmaskinen är inte den huvudsakliga 
orsaken till den minskade kritiken, men arbetsprocessen som den har medfört tycks förbättrat 
den tidigare problematiken med interna gruppkonflikter. 
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• Vid kursstart kan det vara bra för studenterna att börja med att bekanta sig med tidigare 
studenters prototyper,  de kan ändra dem och göra små spel av dem som de slutligen kan 
spela; denna punkt har inte behandlas i kursens aktuella utförande. Under laborationspass får 
studenterna experimentera med StickOS SDK för att testa funktionalitet och utvärdera 
eventuella spelkoncept. Studenterna har möjlighet att experimentera med de exempelspel som 
medföljer StickOS SDK men detta är inte obligatoriskt och de har inte möjlighet att 
modifiera tidigare spelprojekt som genomförts under tidigare kurser. 

• Bestäm och presentera riktlinjer för presentation och examination tidigt och kräv resultat 
tidigt och ofta; att skapa spel till arkadmaskinen är en intensiv process. Kursansvarig lärare 
kontrollerar processen genom att dela upp den i obligatoriska deluppgifter. Utöver 
deluppgifterna redovisar studenterna sitt arbete veckovis. Detta innebär att kursansvarig lärare 
alltid har kontroll över studenternas arbeten. Om det uppstår problem kan studenterna i 
samarbete med kursansvarig lärare lösa problemen tillsammans. 

• Introducera nya studenter genom att låta dem genomföra mindre undersökningar på tidigare 
prototyper; i början av kursen fick studenterna testa och analysera spel från föregående 
kurstillfälle. Syftet var att studenterna skulle lära sig av tidigare spel i förhoppning om att 
kommande inte skulle innehålla likartade designfel. 

• Genomför tidiga brainstorming-sessioner i syfte att skapa ett brett spektra av idéer och kräv 
formella storyboards innan prototyp-arbetet påbörjas; i början av kursen får samtliga 
studenter utforma ett eget spelkoncept. Konceptet ska baseras på speldesignsteori. Samtliga 
studenter får presentera sina idéer inför resterande kursdeltagare som får komma med 
återkoppling. Syftet är att studenterna ska övertyga klassen att deras spelkoncept är värt att 
utveckla. Detta förutsätter att studenterna kan ge en tydlig beskrivning av sitt spelkoncept, 
vanligtvis med skisser och konceptkonst.   

• Prototyperna ska presenteras, testas och utvärderas varannan vecka; spelen som utvecklas till 
arkadmaskinen testas och utvärderas kontinuerligt under arbetsveckorna. Utöver studenternas 
egna tester genomförs två obligatoriska alfa- och beta-tester. 

• Läraren ska bestämma lärandemålen och tillhandahålla material som kan ligga till grund för 
speldesignen; mellan 2012-2014 har denna riktlinje följts genom att erbjuda StickOS SDK 
med tillhörande dokumentation och exempelspel. Studenterna utformar sina spelidéer i 
samspel med kursansvarig lärare där båda parter kommer överens om vad som ska göras för 
respektive betyg. 

Sammanfattningsvis har sex av dessa sju riktlinjer följts. Även om riktlinjerna inte är direkt 
förknippade med arkadmaskinen, möjliggör den en arbetsprocess där dessa kan inkorporeras för 
ett bättre resultat. 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5.2.2 Mobile game development: improving student engagement and 
motivation in introductory computing courses 
Likt denna studie av Kurkovsky (2013) resulterade undersökningen inte i några signifikanta 
resultat som direkt kan bevisa att spelrelaterade programmeringsuppgifter ger en förbättrad 
effekt på studenternas motivation och inlärning. Detta bör nödvändigtvis inte tolkas som ett 
negativt resultat då arkadmaskinen inte bevisats medföra försämrade resultat gentemot tidigare 
kurstillfällen. Författaren tror på Kurkovskys (2013, s. 140) tes om att föreläsningsmaterial måste 
vara förankrat i en verklighetskontext och inte enbart bestå av teoretiska modeller som 
studenterna kan ha svårt att relatera till. Författaren menar att arkadmaskinen erbjuder denna 
verklighetskontext då den symboliserar en fysisk produkt som kan användas av allmänheten. 

5.2.3 Let the students contruct their own fun and knowledge - learning 
to program by building computer games 
Författaren anser att resultaten från uppsatsens undersökning är snarlika de resultat som 
presenterades av Mozelius et. al (2013). Följande punkter analyserar uppsatsens resultat utefter 
de resultat som framkom i Mozelius et al. (2013) undersökning: 

• Studenterna upplevde spelutveckling som en inspirerande process; det förekommer data i 
kursutvärderingarna som indikerar ett liknande resultat. Författaren instämmer med Mozelius 
et al. (2013) om att spelmediet är passande för att lära ut programmering och 
datavetenskapliga ämnen. Spelen kan uppfattas som lättsamma och erbjuder omväxling från 
tidigare programmeringsinriktade kurser, men ställer samtidigt krav på kvalitet och 
funktionalitet. Då studenterna upplever utvecklingsprocessen som inspirerande förväntas detta 
medföra en positiv effekt på studenternas inlärning. Förhoppningen är att inspirerade 
studenter ska uppnå nivån av inre motivation. 

• Utvecklingsprocessen uppfattades som lärorik då studenterna fick användning för teoretiska 
förkunskaper som behandlats i tidigare kurser, samtidigt upplevde många studenter en vilja 
att lära sig nya saker som inte ingick i kursplanen; det finns ingen data som indikerar att 
studenterna valt att lära sig saker som inte inte ingick i kursplanen. Däremot förutsätter 
arkadmaskinen att studenterna använder befintlig kunskap från föregående kurser. Exempelvis 
måste studenterna hantera problematik som berör gränssnitts- och interaktionsdesign, något 
som behandlats i tidigare kurser. 

• Studenterna ska enligt Kurkovsky (2013) fått kunskap och färdigheter som i stor 
utsträckning skapar mervärde för utbildningen och höjer studenternas kvalifikationer; 
arkadmaskinen medför en utvecklingsplattform där studenterna måste applicera kunskap som 
innefattar mer än enbart speldesign. Exempelvis måste studenterna analysera sina spels 
användargränssnitt och genomföra noggranna speltester för att garantera att spelen kan 
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fungera i maskinens ekosystem (inga fel eller minnesläckor). Vidare kan maskinen ses som ett 
mervärde till kandidatprogrammet då den erbjuder en egen utvecklingsplattform samt att 
studenterna får möjlighet att visa upp sina kunskaper för allmänheten. 

• Spelutvecklingen medför att studenterna lär sig professionella färdigheter som 
projekthantering, mjukvarudesign, testning, öppen utveckling via kodbibliotek, 
versionshantering och andra moderna utvecklingsverktyg. Studenterna får även möjlighet att 
arbeta med programkod som inte är skriven av dem själva; denna punkt relaterar till den 
föregående. Som tidigare nämnts i uppsatsen är StickOS SDK en öppen plattform som ligger 
till grund för studenternas spel. Detta innebär att studenterna måste lära sig arbeta inom 
ramarna för plattformen  och producera effektiv programkod som fungerar tillsammans med 
den befintliga källkoden.  

Likt Mozelius et al. (2013) tror författaren att konceptet med spelutveckling i 
programmeringskurser inte bör användas i samtliga programmeringskurser. Författaren tror att 
arkadmaskinen kan ha en positiv effekt på studenters motivation såvida den inte blir en 
vardaglig del av deras utbildning. Med den aktuella kursplanen kan maskinen ses som något 
annorlunda och speciellt. Om maskinen skulle användas i flera kurser tror författaren att den 
inte skulle resultera i en positiv effekt på studenternas motivation. Författaren misstänker att 
kursens ”avvikande” utformning resulterar i att studenterna upplever kursen som något speciellt. 
Om arkadmaskinen skulle bli en del av flera kurser skulle den förmodligen inte längre ses som 
ett avvikande inslag i utbildningen. 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6 Slutsats 
I detta avsnitt kommer uppsatsens frågeställning att besvaras utifrån den data som presenterats. 
Vidare diskuteras uppsatsens relevans för framtida forskning och vilka förbättringar som kan 
göras i den aktuella versionen av arkadmaskinen. 

6.1 Besvarande av frågeställning 
Tidigare beskrevs uppsatsen frågeställning enligt följande: 

- Vilken effekt på studenters motivation har spelutveckling mot en öppen arkadmaskinsplattform i en 

programmeringsinriktad universitetskurs? 

I undersökningen har det framkommit att arkadmaskinsplattformen inte har haft någon negativ 
effekt på studenters motivation. Det har konstaterats att plattformen kan användas tillsammans 
med riktlinjer från tidigare forskning som berör förbättrade möjligheter till höjd motivation hos 
datavetenskapsstudenter. Även om arkadmaskinen med tillhörande mjukvarusystem och 
utvecklingsverktyg inte kan garantera en förbättrad effekt på studenters motivation, hävdar 
författaren att maskinen tillför nya aspekter som kan motivera studenter. I uppsatsen har det 
framgått att social motivation är den mest efterfrågade formen av motivation. Arkadmaskinen 
har inte bevisats ha någon negativ effekt på denna motivationsform, utan har instället tillfört nya 
möjligheter till social motivation. Arbetsupplägget som  arkadmaskinen möjliggör resulterar i 
mindre arbetsgrupper där studenterna arbetar mot ett gemensamt mål. Denna arbetsindelning 
har visats vara minst lika effektiv som större arbetsgrupper och resulterat i bättre 
arbetsförhållanden och nöjdare studenter. 

Innan arkadmaskinen introducerades till kursen kretsade den sociala motivationen främst kring 
den enskilde läraren. Studenterna ville motiveras av läraren och spelen skapades i syfte att 
behaga läraren och resultera i ett betyg. Efter att arkadmaskinen introducerats till kursen tillkom 
en målgrupp för studenternas spel. Detta innebar att studenternas spel kunde få ett mervärde i 
och med målgruppen. Spelen är inte längre begränsade  till ramarna av kursen utan kan nå ut till 
andra potentiella spelare. Undersökningen har visat att studenter motiveras av tanken att deras 
spel kommer att finnas kvar i arkadmaskinen efter att kursen avslutats. Detta tolkar författaren 
som att arkadmaskinen möjliggör yttre motivation via identifierad reglering, då studenterna kan 
motiveras av tanken att skapa spel för allmänheten och inte i syfte att färdigställa en kurs. 

Data och teori som sammanställts i uppsatsen indikerar att den enskilde läraren spelar en 
väsentlig roll för studenternas motivation. Författaren hävdar att det är viktigt att lärare och 
personal har en positiv attityd till arkadmaskinen, då en negativ attityd tros försämra maskinens 
möjlighet att påverka studenternas attityd. I undersökningen har lärare och personal haft en 
positiv inställning till maskinen och kursen i sin helhet. 
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Mozelius et al. (2013) avslutar sin slutsats med att hävda att moment från spelprogrammering 
kan inkorporeras i programmeringskurser för att höja studenternas motivation, men att denna 
typ av programmeringsundervisning inte bör förekomma i samtliga programmeringskurser. 
Författaren är villig i att hålla med Mozelius i detta påstående då författaren misstänker att den 
avvikande kursutformningen kan vara en källa till motivation. Då kursen inte genomförs likt 
tidigare kurser kan den uppfattas som motiverande och rolig då den avviker från normen och 
erbjuder ”en frisk fläkt” i undervisningen. Genom att inkorporera spelutveckling i samtliga 
programmeringskurser skulle denna avvikelse försvinna och kursen skulle tappa sitt unika 
utformande. 

Likt tidigare forskning som behandlats i uppsatsen avslutas detta avsnitt med att presentera en 
lista över riktlinjer. Riktlinjerna beskriver hur en arkadmaskin bör användas i en speldesignskurs 
för att öka möjligheten i att resultera i en positiv effekt på studenters motivation. Följande 
riktlinjer är utformade efter att ha maskinen som en inkorporerad del av kursen och inte som ett 
enskilt moment: 

• Var noga med förkunskapskrav. Samtliga studenter måste uppfylla kursens förkunskapskrav 
och ha tidigare erfarenhet av att arbeta med de verktyg och scriptspråk som kursen innefattar. 
Att avvika från dessa krav har sannolikt en negativ effekt på studenternas motivation. 

• Låt studenterna arbeta tillsammans i små projektgrupper om två personer, där den ena 
gruppmedlemmen ansvarar för design (speldesign, grafisk design och ljuddesign) och den 
andre för programmering (scriptprogrammering och testning). Studenterna bör själva få 
ansvara för gruppindelningen, rimligtvis under kursens första eller andra vecka. 

• Studenterna ska spela och analysera tidigare spel som installerats i arkadmaskinen. Analysen 
ska innefatta speldesignsteori samt interaktionsdesign. Resultatet presenteras för klassen.  

• Samtliga studenter ska få möjlighet att presentera en egen spelidé som är anpassad efter 
arkadmaskinens möjligheter. Under denna presentation ska spelkonceptet redogöras med 
tillhörande skisser och konceptbilder. Det är viktigt att studenterna har en tydlig bild av sin 
vision. 

• Kraven för projektet (arkadspelet) ska utformas tillsammans med kursansvarig lärare och 
fastställas redan i början av kursen. Kraven ska kategoriseras i olika nivåer som representerar 
kursens betygskala. 

• Slutprodukten ska resultera i ett färdigt arkadspel, inga demospel eller mockups. Vid avslutad 
kurs ska studenternas spel installeras i arkadmaskinen. Spel som uppfattas som halvklara, 
felaktiga eller anses vara skadliga för annan mjukvara får inte installeras. 

• Föreläsningar och laborationer ska utformas för att ligga till grund för studenternas spel. 

 53



SLUTSATS

• Genomför regelbundna avstämningar med projektgrupperna för att undvika att någon hamnar 
efter i utvecklingsarbetet. 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Detta avsnitt ger förslag till framtida forskning samt presenterar aspekter som kan uppdateras 
inför kommande undersökningar.  

6.2.1 Förslag till nya undersökningar 
Då denna undersökning har varit begränsad till den data som samlats in i samband med 
genomförda kursutvärderingar, vore det intressant att göra om undersökningen där man utgår 
från förbestämda insamlingsvariabler. Syftet vore att genomföra en noggrannare underökning 
där man kan fokusera på ett specifikt område. 

• Fysisk representation och underliggande system; i denna undersökning har studenter 
producerat spel till en plattform vars fysiska representation har varit en arkadmaskin. I 
kommande undersökningar vore det intressant att undersöka om den fysiska 
representationen har någon inverkan på studenternas motivation. Det kanske går att uppnå 
bättre resultat genom att förändra målplattformen och sättet som den presenteras på. Yngre 
studenter är kanske mer motiverade att skapa spel till en potentiell offentlig spelkonsoll än 
en arkadmaskin. 

• Alternativ institution eller lärosäte; arkadmaskinen med tillhörande system är specifikt 
utformad för IDM-studenter. Det vore därför intressant att utföra samma undersökning på 
en annan grupp studenter för att se om den nya undersökningen resulterar i ett liknande 
resultat. Författaren tror att arkadmaskinen kan ha en positiv effekt på studenter som inte 
läser IDM-programmet, men det kan behöva göras vissa förändringar i valet av scriptspråk 
och utvecklingsverktyg beroende på valet av studenter. Genom att genomföra experimentet 
på en annan grupp studenter kan uppsatsens riktlinjer utvärderas och slutsatserna prövas. 

• Spelarmotivation; denna undersökning fokuserade på motivationen hos speldesignstudenter 
och hur en speldesignskurs kan inkorporera en arkadmaskin i syfte att höja studenternas 
motivation. I kommande undersökningar vore det intressant att undersöka motivationen för 
att spela på arkadmaskinen, dvs. hur bör arkadmaskinen med tillhörande spel utformas för 
att motivera potentiella spelare att regelbundet använda maskinen. Denna undersökning 
skulle exempelvis kunna undersöka vilka speldesignsmönster som har störst möjlighet att 
uppmuntra till aktivt spelande. 
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6.2.2 Vidareutveckling av arkadplattformen 
Det finns mycket i arkadplattformen som kan förbättras och vidareutvecklas. Följande punkter 
behandlar tilltänkta förändringar/förbättringar i den aktuella plattformen: 

• Vidareutveckling av StickOS och StickOS SDK; med tiden bör arkadmaskinens 
underliggande system ses över. Det finns fortfarande saker som kan förbättras i både 
StickOS och StickOS SDK. Exempelvis bör StickOS grafiska gränssnitt uppdateras för att 
stödja den växande mängden spel som finns i maskinen. För att underlätta för användaren 
bör gränssnittet erbjuda sorteringsmöjligheter som gör det enklare att hitta spel som passar 
användarens preferenser. StickOS SDK kan behöva genomgå mindre uppdateringar för att 
bättre anpassas efter studenternas önskemål. Då många spel använder likande funktionalitet 
bör denna byggas in i SDKn. Exempel på sådan funktionalitet är gränssnittskomponenter. 
Många spel använder liknande gränssnitt och då kursens primära mål är att fokusera på 
spelmekanik kan generell gränssnittsfunktionalitet byggas in i SDKn för att frigöra mer tid 
åt detta arbete. 

• Uppdatering av arkadmaskinens fysiska förutsättningar; maskinen byggdes huvudsakligen 
av gammal utrustning som inte längre användes av Institutionen för medieteknik. Detta 
resulterade i att maskinen blev en återspegling av arkadmaskiner från 90-talet. Exempelvis 
använder maskinen en bildskärm med 4:3-formatet och en upplösning på 800x600 pixlar. 
Det har inte förekommit några klagomål i kursutvärderingarna som antyder att studenterna 
anser arkadmaskinen som föråldrad. Däremot anser författaren att det finns en chans att 
framtida studenter inte delar samma uppfattning. Maskinen kanske skulle behöva 
uppdateras för att symbolisera en nutida arkadmaskin och inte en kopia från 90-talet. 

• Webbplattform och administrationsverktyg; För att underlätta användningen av 
arkadmaskinen samt att göra den tillgänglig för en större målgrupp vore det intressant att 
utveckla en webbplattform för att administrera speluppladdningar. I den aktuella versionen 
av arkadmaskinen måste studenterna manuellt installera sin spel genom att öppna upp 
maskinens baksida. Risken är att studenter uppfattar denna process som omständlig och 
därför väljer att inte genomföra regelbundna tester. Genom att erbjuda ett webbgränssnitt 
skulle studenterna kunna ladda upp sina spel direkt till maskinen utan att behöva öppna upp 
höljet. Detta skulle även innebära att maskinen skulle kunna erbjuda automatisk 
versionshantering för varje uppladdat spel. Vid eventuella fel eller buggar skulle maskinsen 
kunna återgå till föregående version av spelet. Syftet med vidareutvecklingen skulle vara att 
undersöka om studenternas motivation ökar i och med att utvecklingsprocessen förenklas. 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Bilagor 
Detta avsnitt av uppsatsen innehåller bilagor med data som är relevanta för uppsatsen och dess 
undersökning. 

1 Kursutvärdering VT03 
Detta avsnitt presenterar kursutvärderingen av kursen speldesign (dåvarande MEB711) som 
genomfördes 24/04/2003 av Nicholas Pagden som vid tillfället var kursansvarig lärare. 

1.1  Eget engagemang 
• Vilka förväntningar hade du på kursen innan den började? 

• Jag hade ganska stora förväntningar på denna kurs faktiskt. Tycker kursen verkade 
intressant helt enkelt 

• Att jag skulle lära mig mer om director och lingo, tyckte att det skulle bli kul 
• Att jag skulle lära mig mer om Director 
• Att kursen skulle innebära mycket kreativitet och en hög nivå 
• Trodde att det skulle vara tråkig 
• Att lära mig att jobba med större projekt i Director. Lära mig Lingo bättre 
• Förväntade mig ungefär det som beskrevs i kursplanen, men inte att fokus skulle ligga sa 

mycket på spelanalys och design 
• Höga. Eftersom man fick reda på innan hur mycket tid som behövdes för kursen så blev 

detta en sporre att jobba mycket med kursen 
• Jag hade höga förväntningar 
• Lite orolig för att det teoretiska skulle ta överhand. Jag gick virtuella miljöer. 

Lärarkommentar: Överlag ganska höga förväntningar på kursen och jag tror att höga förväntningar 
leder till ett större eget engagemang. Jag är lite osäker på vad förväntningarna grundas på eftersom det 

inte gått ut särskilt mycket information om kursen innan den startade. 

• Vad kunde du om ämnet innan kursen startade?  

• Bara det man hade läst i MEA700. Var ju lite om interaktivitet i någon av de kurserna 
• Hade spelat en hel del spel. Har jobbat en del i director men inte med något avancerat 
• Teori om spel, kunde inte så mycket. Director kunde jag den del. 
• Dramaturgi och semiotik samt kognition kunde jag sedan innan 
• En grundläggande, i huvudsak teoretisk, kunskap av interaktiv multimedia 
• Inte mycket. Lite väl mycket director och lingo för min del 
• Mycket om spel och lite om spelutveckling 
• Teorimässigt det mesta. Grunden i Lingo hade man fått ifrån tidigare kurser 
• Ganska mycket när det gäller spel och sent 
• En del. Programmeringen var det jag var mest osäker på 

 1



BILAGOR

Lärarkommentar: Varierade svar som nog tyder på att frågan var luddigt formulerad. 

• Vad hade du för intresse av ämnet innan kursen startade?  

• Spel har alltid varit intressant för mig. Därför var det kul att själv få prova på att föra ett 
spel 

• Ganska stort 
• Att spela spel 
• Främst att få lära mig mer om scriptprogrammering för att skapa interaktivitet 
• Ganska stort. Spel är ju kul :) 
• Intresse för spel i allmänhet och grafik 
• Lite grann 
• Mycket stort 
• Stort 
• Visste inte mycket om vad kursen skulle handla om :) 

Lärarkommentar: Som ovan. 

• Ungefär hur många timmar i veckan tror du att du har lagt ned på kursen? 

• 20 
• 5-10 
• 20 
• 15-30 
• 20-30 
• 2-30 
• 25 
• 30 
• 40-60 
• 10-40 

Lärarkommentar: Ganska varierat från person till person och från vecka till vecka. Ett medelvärde 
skulle hamna på ungefär 20 timmar per vecka, vilket förstås var tanken. 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• Ungefär hur många timmar i veckan använde du labbsalarna under kursen? 

• 2 
• 0,5 
• 2 
• 1 
• 1 
• 5 
• 5 
• 5 
• 8-10 
• Bara vid labbtillfälle 

Lärarkommentar: Överlag användes labbet ganska sparsamt, 2-4 timmar per vecka. 

• Beskriv hur du ser på ditt eget engagemang i kursen. 

• Hade ställt in mig på att arbeta hårt och lära mig mycket, men av diverse orsaker så blev 
det inte, men jag jobbade i alla fall tillräckligt mycket för att klara av kursen. 

• Början var det rätt lugnt, sen när vi satte igång med spelet blev det mycket! 
• Bland det största hittills. Beror till stor del på att inblandade lärare visade stort 

engagemang och sådant smittar av sig!! 
• Jag har engagerat mig väldigt mycket i kursen 
• Jag tycker att mitt engagemang var högt 
• Jag är nöjd med vad jag presenterat med min kompisar i gruppen. Vi jobbade verkligen 

hårt för att få i hop det 
• Stort 
• Stort. Det har varit nyttigt att jobba i en så tät grupp som vi varit 
• Ganska bra :) 

Lärarkommentar: Överlag ett stort engagemang som de flesta verkar nöjda med och stolta över. Kul!  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1.2  Laborationerna 

Inledande lärarkommentar: I förra årets kursutvärdering sades att de olika målen för laborationerna 
skulle behållas men att ett antal inlämningsuppgifter också skulle skapas för att på så sätt bekräfta att 
samtliga studenter nått upp till målen. Tack vare handledarnas fina arbete har ett antal 

inlämningsuppgifter skapats och det har säkert bidragit till att nivån på kursen höjts avsevärt.  

• Jag har varit på… 

• Alla (10) 
• Nästan alla (10) 
• En del (2) 

Lärarkommentar: Laborationerna har varit frivilliga men ganska välbesökta. 

• Övningar och exempel har varit välformade och lärorika 

• Instämmer helt (14) 
• Instämmer delvis (7) 

Lärarkommentar: Ingen har varit missnöjd med dem och de flesta har varit helt nöjda. 

• Kommentarer om laborationerna: 

• Mycket bra, lagom svåra. Tar inte allt för mycket tid vilket är bra när man ska börja på 
spelprojektet 

• Bra men kanske viss risk för att man inte lärde sig så mycket på dem ändå, eftersom man 
lätt kunde ta gammal kod från de olika exemplen. 

• Mycket bra labbar, den sista kunde dock ha gets ut en vecka tidigare då vi inte hade så 
mycket att göra 

• bra… 
• bra labbar, usel labbsal, bra handledare 
• Bra sammansatta, man lärde sig mycket på dem 
• Givande! Men lite director-teori hade inte varit fel. 
• Kanske aningen stort hopp i svårighetsgrad mellan labb 3 och 4. 
• Kunde börjat med objektorienterat tidigare. På så vis hade spelet kunnat bli roligare. 
• Lite varierande nivå. från och med animeringslabben höjdes ribban ofantligt och då fick 

man ligga i för att lära sig allt pÂ en alldeles för kort tid. 

Lärarkommentar: Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta fram laborationer, övningar och 
exempel. Kanske ska vi höja svårighetsgraden lite redan från början så att objektorienterad 

programmering går igenom tidigare i kursen. Under denna kursen har övningar och uppgifter tagits 
fram efterhand men framöver kommer vi att ha merparten av laborationsmaterialet färdigt frÂn 
kursstart. Möjligen borde vi utveckla någon övning relaterad till Directors 3D-möjligheter eftersom det 
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har efterfrågats både i denna och förra årets kurs.  Kanske skulle vi också ta fram övningar kring 
Havoc, hantering av externa filer och GUI widgets, men dessa bör inte högprioriterade.  

• Kommentarer om labbmiljön (utrustning, program, salar etc) 

• KASSSSSSS!!! Släng alla datorerna åt helv... till att börja med. Allvarligt, det är väl ändå 
meningen att man ska kunna använda labbet även när man ska göra spelet vilket inte går 
med prestandan på de datorerna. 

• Sega Macintoshar och trist med salar utan fönster. 
• Utrustningen är ett skämt, att man inte kan använda hjälpen och att man inte kan se på 

shockwave + att hårdvaran borde vara bättre! 
• Ej den bästa, blir ganska stökigt när alla datorerna nu är i ett stort rum. Program 

uppdateras inte alltid i tid, tex Flash 6 och andra grattis-program som behövs för att se 
vissa sidor på internet. Svårt och sitta i labbet och pussla med ljud, man känner det som 
om man stör alla. 

• Har gjort de flesta labbar på min egen dator då labbdatorena inte varit direkt pålitliga. 
• I helhet en bra labbmiljö. Ett problem var att det man jobbat med på sin PC hemma 

inte alltid fungerade likadant på Mac:arna. 
• MAC suger!!! 
• MAC är skit 
• Pinsamt dåligt. Man kan inte köra två program samtidigt pÂ Macarna. Dessutom 

använder 99 % av studenterna PC hemma så det finns ingen poäng att ha Mac i labben. 
• Riktigt urusel både utrustning och labbsalar. I en bunker vi som inte ens är i krig! 

Lärarkommentar: Labmiljön har varit dålig men inköpsstoppet är nu hävt och framtida kurser bör 
inte ha några problem. En del PC-datorer ska också köpas in. Hjälpen i Director måste givetvis 

fungera och vi har på nytt påtalat problemen för supportansvarige. 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1.3  Handledarna 

Inledande lärarkommentar: Handledarna har denna gång haft större erfarenhet av Director och 
Lingo än i förra årets kurs vilket starkt bidragit till en förbättrad kurs. 

• Handledarna var kunniga och engagerade 

• Instämmer helt (19) 
• Instämmer delvis (3) 

• Handledarna har gett mig den hjälp och det stöd jag behövde 

• Instämmer helt (20) 
• Instämmer delvis (2) 

• Handledarna var bra på… 

• På att förklara, vilket man har saknat i tidigare kurser i MEA 700 
• Att göra sitt jobb 
• Att handleda och ge idéer och hur vi skulle angripa olika problem i spelet! 
• Lingo och förklara.. 
• Att förklara och sätta sig in i problemen. Kunniga och hjälpsamma 
• Det de skulle göra. Vad de är bra på annars vet jag ej 
• Problemlösning 
• Programmering 
• Att lära ut utan att ge oss svaret/lösningen direkt 
• Finna lösningar på de scriptproblem som uppstått. Utforma labbuppgifterna 

• Handledare kunde ha varit bättre på… 

• Att hålla ett par föreläsningar om director/lingo, visa kodexempel och förklara hur saker 
och ting hänger ihop 

• 3D :-) 
• Genomgångar innan själva labben 
• Pedagogik 
• Teori-delen då kanske… 

• Övriga kommentarer 

• Bra!! 
• Bra överlag! 

Lärarkommentar: Låter bra! Handledarna har varit uppskattade och har gjort ett mycket bra jobb. 

Det har kommit flera önskemål om att ha korta, 10-20-minuters genomgångar i början av varje 
labbtillfälle. Det tror vi också kan vara lämpligt och ska ha det pÂ framtida kurser. Vilka exakta 
områden som tas upp kommer alltid att åtminstone delvis bero pÂ handledarnas kunskaper och de olika 
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spelprojektens inriktningar. Det är därför inte alltid möjligt att ta upp saker som 3D-grafik, Image 
Lingo eller Havoc. Givetvis ska vi sträva mot att utveckla så många olika laborationer som möjligt för 
att få en flexibel och innehållsrik kurs, men det kommer efterhand som kursen ges fler gånger. 

1.4  Föreläsningar 

• Föreläsningarna var överlag intressanta, engagerande och lärorika 

• Instämmer helt (12) 
• Mittemellan (10) 

• Föreläsningarnas innehåll var lämpligt 

• Bra (10) 
• Sådär (12) 

• Antalet föreläsningar 

• Lagom (22) 

• Ev. kommentarer till föregående fråga 

• En del information har nöts in nu! Rätt mycket hade man hört från tidigare kurser i 
mediateknologi 

• Känns som om det mesta redan var sagt. Jag efterlyser mer information om 
programmering i Lingo samt vad man kan göra med Director 

• Föreläsningarna var… 

• Bra men koncentrationen brister för en annan ibland men beror bara på mig själv. 
Kanske vara lite mer delaktiga. Blir lätt för mycket information som ska tas in vilket 
leder till att man glömmer. 

• Jag tycker att man kan halvera antalet teoretiska föreläsningar och istället hålla 
föreläsningar i director/lingo. Detta blir ju också teoretiskt men det är bra att få se hur 
man kodar och bygger upp program, listor, m.m. Detta gör man ju inom dataloginada 
och det lär man sig mycket på . 

Lärarkommentar: I denna kursen har föreläsningarna och teorin fått mindre utrymme till förmån för 

de praktiska laborationerna. Föreläsningarna har alltså inte uppdaterats i den omfattning som kanske 
skulle behövas. Nästa gång kursen ges ska vi fortsätta utveckla både teorin och praktiken. Även om alla 
säger att antalet föreläsningar var lagom så tror jag det hade varit intressant att ha fler, men kortare 

föreläsningar, så att fler områden hade kunnat tas upp.  Däremot tror jag inte att teoretiska 
föreläsningar om Director/Lingo är lämpliga i klassrumsmiljö, utan tycker de bör hållas i labbet istället. 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• Jag var på… 

• Alla (7) 
• De flesta (11) 
• Några (3) 
• Få (1) 

Nicholas  

• Var intressant att lyssna på… 

• Instämmer helt (13) 
• Mittemellan (8) 
• Instämmer inte alls (1) 

• Var kunnig och engagerad 

• Instämmer helt (20) 
• Instämmer inte alls (2) 

• Var bra på… 

• Han var seriös och hundraprocentigt engagerad. Han gav snabb feedback 
• Kunnig, vet vad han pratar om. Har man inte varit bortskämd med innan MEA 700. 
• Det mesta 
• Han är ganska bra som lärare ... ganska mycket nytänkande och roliga idéer 
• Att få studenter att lyssna, engagera sig 
• Duktig på att lära ut, bra struktur på sina föreläsningar 
• Ge reella och konkreta exempel 
• Presentationsteknik. Kunnig och påläst 
• Skapa engagemang 

• Kunde ha varit bättre på… 

• Man blir alltid bättre när man får mer rutin så om 2-3 år borde det sitta som en 
sportkeps. 

• Sila bort oväsentligheter  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• Övriga kommentarer om Nicholas 

• Att undvika um.. för att hitta orden :) 
• Passande alldeles utmärkt som kursledare för det här momentet 

Lärarkommentar: Låter också ganska bra. 

Jorge (hade föreläsningar om Dramaturgi) 

• Var intressant att lyssna på 
• Instämmer helt (11) 
• Instämmer delvis (2) 
• Instämmer inte alls (1) 
• Neutral / ingen åsikt (3) 

• Var kunnig och engagerad 

• Instämmer helt (16) 
• Instämmer delvis (2) 
• Instämmer inte alls (1) 
• Neutral / ingen åsikt (2) 

• Var bra på… 

• Att fånga elevernas uppmärksamhet/intresse 
• Att baka in humor i föreläsningarna 
• Duktig på att förmedla sin kunskap, bra struktur på sina föreläsningar 
• Kroppsspråk och fick en att känna sig lugn och aktiv 
• Skapa engagemang. Pedagogisk 

• Kunde ha varit bättre på… 

• Inte mycket, klart den bästa föreläsaren på MSI 

• Övriga kommentarer på Jorge 

• Tycker att han verkar ha svårt att ta kritik, och kan ibland verka lite väl dominant. 
• Jorges föreläsningar om presentationsteknik bör vara längre och innehålla praktiska 

visningar 

Lärarkommentar: Ser också bra ut.  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Jonas (hade föreläsning om Dramaturgi) 

• Var intressant att lyssna på 
• Instämmer helt (6) 
• Mittemellan (11) 
• Instämmer inte alls (1) 
• Ingen åsikt (1) 

• Var kunnig och engagerad 

• Instämmer helt (8) 
• Instämmer delvis (9) 
• Instämmer inte alls (1) 
• Ingen åsikt (1) 

• Var bra på… 

• Att förklara designstrukturen. Pratade lugnt och sansat 
• Påläst om ämnet, dock märktes orutinen. 

• Kunde ha varit bättre på… 

• Kanske lite osäker 
• Få studenterna mer engagerade. T ex kasta ut någon fråga 
• Att hålla nere tempot, det swishade förbi en hel del slides 

Lärarkommentar: Inte så tokigt med tanke på att det var hans första föreläsning. Träning ger förstås 
färdighet. 

Andreas (hade föreläsning om Grafik) 

• Var intressant att lyssna på 
• Instämmer helt (8) 
• Mittemellan (10) 
• Instämmer inte alls (1) 
• Ingen åsikt (1) 

• Var kunnig och engagerad 

• Instämmer helt (10) 
• Mittemellan (8) 
• Ingen åsikt (1) 
• Instämmer inte alls (1) 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• Var bra på… 

• Lugn och sansad 
• Att förklara på ett pedagogiskt sätt 
• Att aktivera oss elever mer 
• Bra upplägg på föreläsningen 

• Kunde ha varit bättre på… 

• Få studenterna mer engagerade 
• Hålla nere tempot  

Simon (hade föreläsning om Kognition) 

• Var intressant att lyssna på 
• Instämmer helt (12) 
• Mittemellan (6) 
• Instämmer inte alls (2) 

• Var kunnig och engagerad 

• Instämmer helt (6) 
• Mittemellan (1) 
• Instämmer inte alls (1) 

Lärarkommentar: Tekniska problem har gjort att flera svar till ovanstående inte har kunnat 

användas. 

• Var bra på… 

• Att berätta om trista saker på ett roligt sätt 
• Att hålla föredrag 
• Intressanta föreläsningar 
• Skapa engagemang 

• Kunde ha varit bättre på… 

• Simon Winters föreläsning var exakt den samma som i andra kurser vad gäller innehåll 
och engagemang från föreläsarens sida. Borde innehålla mer på en b-kurs än en a-kurs. 

• Att hålla föredrag. 
• Kunde byta ut sitt material, det är tredje gången som jag fick samma föreläsning av 

honom via MSI 

Lärarkommentar: Det låter som om Simons kognitionsföreläsning har använts lite för ofta och utan 
att vi har insett att ni redan har haft den. Mitt fel snarare än Simons. 
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1.5  Uppgifterna 

• Uppgift 1 (spelanalys) var intressant, givande och meningsfull 
• Instämmer helt (7) 
• Mittemellan (8) 
• Instämmer inte alls (6) 
• Neutral / ingen åsikt (1) 

• Uppgift 1 tog… 

• Lagom (17) 
• Vill lägga mindre tid (5) 

• Kommentarer (Uppgift 1) 

• Kände som om man blev tvungen att hitta på en massa att skriva för att fylla ut… 

Lärarkommentar: Denna uppgiften brukar det finnas ganska skilda åsikter om. De som har stor 
spelvana brukar tycka att den är överflödig men eftersom graden av spelvana skiljer sig från person till 
person finns det också många som tycker den ‰r viktig. Anmärkningsvärt är att de med liten spelvana 

generellt sett gör bättre ifrån sig ‰n de med stor spelvana. Det bekräftar att stor spelvana inte 
nödvändigtvis gör att man analyserar eller designar spel bättre. Kanske är det så att de med stor 

spelvana får svårare att ta till sig den bakomliggande teorin och istället förlitar sig pÂ de kunskaper de 
redan tror sig besitta? På förra kursen skulle åtta olika spel analyseras och det tyckte de flesta var för 
mycket. Fem spel verkar vara mer rimligt. 

• Uppgift 2 (designdokument) var intressant, givande och meningsfull 

• Instämmer helt (10) 
• Mittemellan (10) 
• Instämmer inte alls (2) 

• Uppgift 1 tog… 

• Lagom (19) 
• Vill lägga mindre tid (2) 
• Borde fått mer tid (1) 

Lärarkommentar: Designdokumentet är utan tvekan det viktigaste steget i ett spelprojekt, och det 
visade sig också i de spel som gjordes. De grupper som lade stor vikt vid sina designdokument skapade 

helt enkelt bättre spel än de som inte gjorde det, och de brister som fanns i de färdiga spelen hade redan 
påtalats i designdokumenten. Tidsmässigt tror jag också att uppgiften fick lagom mycket tid men kanske 

hade den kunnat påbörjas ännu tidigare. 
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• Uppgift 3 (Skapa spelet) var intressant, givande och meningsfull 

• Instämmer helt (21) 
• Instämmer delvis (1) 

• Uppgift 3 tog… 

• Lagom (10) 
• Vill lägga mindre tid (4) 
• Mer tid (8) 

• Kommentarer (Uppgift 3) 

• Bästa uppgiften 

Lärarkommentar: Att skapa spelet var populärt även om det är ett intensivt arbete som tar mycket tid 

och energi. Mer tid behöver man alltid men för en såpass liten kurs som detta ändå är går det inte att 
avsätta mer tid och jag tror inte heller att det behövs med tanke pÂ de krav som ställs. Mycket mindre 
tid tror jag inte heller på. Till skillnad från förra årets kurs har förkunskaper i programmering varit ett 

förkrav och programmering har också ställts mer i fokus. 

• Beträffande uppgifterna skulle jag vilja ändra på… 

• Trimma koden mer och göra fler användartest. 
• Tyckte att uppgift 3 skulle fått mer utrymme. Ser inte riktigt poängen med att ha 60 

punkter i ett designdokument för ett så här litet projekt. Inte heller att skriva 15 sidor 
om 5 olika spel. Hade räckt med 2-3 st. 

Samarbete 

• Samarbetet i klassen har varit bra och givande 

• Bra (8) 
• Delvis (11) 
• Dåligt (3) 

Lärarkommentar: Studenterna i klassen kände knappt varandra när kursen började eftersom de under 

tidigare kurser nästan uteslutande hade arbetat på distans eller i smågrupper. Det skulle säkert kunnat 
förbättrats. 

• Samarbetet i gruppen (t ex för Uppgift 2 och 3) har varit bra och givande 

• Ja (16) 
• Delvis (6) 

Lärarkommentar: Överlag bra gruppsamarbete. 

 13



BILAGOR

• Jag hade velat ha fler individuella uppgifter och färre gruppuppgifter 

• Ja (2) 
• Delvis (1) 
• Nej (19) 

Lärarkommentar: Oavsett om det gäller spelprojekt eller andra typer av multimediaprojekt så är det 

grupparbete som gäller. De som ville fick göra Uppgift 1 på egen hand, och laborationsuppgifterna skulle 
läsas självständigt. Bortsett från det ser jag inga möjligheter att lägga in fler enskilda arbeten, men 
undantag för att ha en skriftlig tentamen. 

• Övriga kommentarer om uppgifterna 

• Tycker det var ett bra upplägg. 

1.6  Litteraturen 

Inledande lärarkommentar: På grund av tekniska problem kan jag inte ge några exakta siffror för 
alla svar men jag ska försöka sammanfatta det som sägs beträffande litteraturen. Lite mer än hälften 
köpte kurslitteraturen men det är lite osäkert hur många som faktiskt läste den. Några kommentarer 

var:  

• Ganska bra. Hade inte varit fel med en bok på svenska om det finns 
• Passar mycket bra för kursen 
• Vill man ha reda på kod slår man upp den 

• Nyttan av boken verkar variera: 

• Stor nytta (5) 
• Viss nytta (7) 
• Ingen nytta (4) 

• Jag har haft tillgång till andra böcker 

• Ja (13) 
• Nej (9) 

• Jag tror att en bok om Director är nödvändig för kursen 

• Ja (18) 
• Nej (3) 
• Vet ej (1) 

Lärarkommentar: Med tanke på att mer information om Director och Lingo efterlyses generellt så är 
det för mig fullt rimligt att man skaffar sig en bok om ämnet. De flesta verkar också överens om att en 

Directorbok är nödvändig. Låter man bli att skaffa sig en bok (eller låter bli att läsa den) så kan man 
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ju knappast hävda att man är intresserad av att lära sig mer. ≈ andra sidan har många skaffat boken 
eller haft tillgång till andra böcker vilket ju är positivt och det är en avsevärd skillnad jämfört med 
förra årets kurs (där det visserligen inte fanns någon Directorbok på kurslitteraturlistan). 

• Jag hade gärna haft en bok till som fokuserar på teorin 

• Ja (5) 
• Nej (13) 
• Vet ej (4) 

• Jag har läst de flesta länkarna 

• Ja (6) 
• Delvis (10) 
• Instämmer inte alls (3) 

Lärarkommentar: Länkarna (och naturligtvis föreläsningsanteckningarna) är just tänkta att ersätta 
en teoribok så det är bra att de flesta har läst dem. 

• Jag har haft… 

• Hade en bättre bok! 

Lärarkommentar: Vilken bok? Hör gärna av dig :-) 

• Det var… (läsning) 

• För lite (1) 
• Lagom (18) 
• För mycket (2) 

Lärarkommentar: Om vi bortser från Rosenzweigs bok kan jag inte se hur det kan ha varit för mycket 
läsning. Kanske bör föreläsningsanteckningar och webbsidor sättas ihop i ett kompendium istället? 

• Beträffande litteraturen skulle jag vilja ändra på… 

• Ta bort ”The Art of Computer Game Design” från kurslitteraturen. Den är föråldrad och 
det måste finnas nyare material att tillgå. 

Lärarkommentar: Fördelen med ”The Art of Computer Game Design” är att den är gratis, och även 
om den är delvis föråldrad så täcker den teorin ganska bra. Visst finns det nyare böcker vi skulle kunna 
ha, men jag tror det är svårt att få studenter att lägga 400-600 kronor på ytterligare en bok. En bok 

om Director tror jag är viktigare och mer motiverat att lägga pengar på. 

 15



BILAGOR

• Övriga kommentarer om litteraturen 

• Känns som att den inte är så värst detaljerad. Det står mycket att så här kan man göra 
men inte så mycket om hur… 

• På nästan alla kurser som jag har gått så säger läraren att den här boken/böckerna 
MÅSTE ni köpa om ni ska klara av kursen..., sen visar det sig när man spenderat flera 
hundra kronor att man hade klarat sig utmärkt utan boken... Jag tycker aningen att man 
ska ändra på uppgifter och annat så att man verkligen behöver en bok för att klara av 
kursen, eller att läraren är ärlig och säger att ni klarar er utan bok, MEN om ni vill lära 
er mera och utvecklas så kan det vara bra med boken… 

• Har inte ägnat så mycket tid att kolla upp länkar 
• Vissa var jättebra och intressanta och gav mycket, samt fungerade lite som kurslitteratur. 

En del var mest kuriosa som man kunde varit utan 
• Givetvis bär boken kompletteras med Director-hjälpen. 

Lärarkommentar: Det finns inga färdiga formler för hur man skapar ett bra interaktivt spel eller 
program, det enda man kan ge är riktlinjer. Om ni vill lära er mera och utvecklas så kan det vara bra 

med boken. Är  det inte därför man går en kurs? Varken min eller labbhandledarnas uppgift är att 
trycka ned kunskap i halsen på studenterna utan snarare att stimulera och uppmuntra de som vill lära 
sig. Den motivationen måste komma frÂn studenten själv och därför är det också rimligt att man 

skapar förutsättningar för att kunna lära sig. En av de förutsättningarna ‰r att skaffa sig det 
material man behöver, oavsett om det handlar om anteckningsmaterial, kurslitteratur eller egen 

datorutrustning. Det materialet är inte gratis. Director-hjälpen SKA fungera och det är oacceptabelt att 
den inte har gjort det. Jag har ändå påtalat problemet för supportansvarige. 

1.7  Kommunikationen 
• Feedback, kommentarer och svar har varit tillräckligt snabba 

• Instämmer helt (21) 
• Instämmer delvis (1) 

• Feedback, kommentarer och svar har varit tillräckligt utförliga 

• Instämmer helt (18) 
• Mittemellan (4) 

• Övriga kommentarer om kommunikationen (webbsidor, FirstClass mm) 

• Mycket bra denna kurs. I vanliga fall pallar man inte kolla FC, men nu har man varit 
inne flera gånger per dag. 

• Perfekt att ha gruppmappar 
• Utmärkt system för kommunikation 
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Lärarkommentar: Kommunikationen har fungerat bra och det beror lika mycket på att ni insett 
nyttan av, och använt er av FC. Det är kul när kommunikationen flyter bra och det bidrar i hög grad 

till ett trevligt arbetsklimat för alla. 

Gruppmöten (med lärare och handledare) 

• Var nyttiga och givande 

• Bra (18) 
• Delvis (4) 

• Kommentarer om gruppmötena 

• Bra 
• De var bra då man fick hjälp och att man var tvungen att börja i tid.  
• Alltid bra att få fortlöpande kommentarer och konstruktiv kritik.  
• Bra att få veta att man är på rätt väg och få kommentarer på vad man bör tänka på osv. 
• Bra att problem och arbetsgång följs upp. 
• De var nyttiga för att få lite annat perspektiv på uppgiften och det man gjorde. 
• Inte så mycket att säga, det var inte så mycket tjafs utan vi fick själva ta ansvar får att det 

skulle bli bra. 

Lärarkommentar: Tror också att gruppmötena har varit bra för att stämma av. 

Extrapassen (spela spel (X-box, Playstation etc)) 

• Jag var på… 

• alla (8) 
• nästan alla (6) 
• en del (3) 
• ett fåtal (3) 
• Inga (1) 

• Var intressanta och givande  

• Ja (11) 
• delvis (10) 

• Kommentarer 

• Spela spel till exempel var ett bra initiativ. Bra för sammanhållning att man gör något 
annorlunda med och inte bara labbar och dylikt tillsammans. 

• Bra att dessa fanns, hade nytta av dem i arbetet med spelet. 
• Jorges föreläsning om presentationsteknik fick mig att tänka efter lite och var mycket 

intressant. 
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• Missade några men de jag var på var kul. Särskilt spelandet… 
• Ännu en gång visas stort engagemang från lärarna 
• De var bra 

Lärarkommentar: Extrapassen sattes in dels för att kunna få in lite mer praktiska moment 
(användartestning, flowcharting, presentationsteknik), men också för att förbättra den sociala 

sammanhållningen i klassen (som annars bara träffades på föreläsningarna). Kul att det var 
uppskattat. Vi ska försöka ha kvar dessa extrapass nästa gång kursen ges. 

1.8  Avslutningsvis 
• Den här kursen har väckt mitt intresse för… 

• Att inte börja jobba som spelprogrammerare =). Har kanske inte väckt något speciellt 
intresse men känns bra att man har fått känna på lite hur det fungerar när man tillverkar 
spel osv 

• Spelmeckande! 
• Video 
• Speldesign 
• Speldesign och utveckling 
• Lingo 
• Att förstå vikten av att skapa bra interaktivitet i applikationer. Har blivit ännu mer 

intresserad av Lingo och Director. 
• Allt som sker runt omkring framtagandet av spel. 

• Jag tror jag kommer att ha nytta av att ha gått den här kursen 

• Instämmer helt (15) 
• Viss nytta (7) 

Lärarkommentar: Låter bra. 

• Jag skulle rekommendera andra att gå den här kursen 

• Ja (22) 

Lärarkommentar: Kul att höra! 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• På en skala 1-5 där 5 är bäst skulle jag ge kursen betyget 

• 3 (1) 
• 4 (10) 
• 5 (10) 

Lärarkommentar: Medel 4,43 jämfört med förra årets 3,33 tyder på att kursen har förbättrats 

avsevärt. Det förbättringsarbetet ska vi fortsätta med! 

• Övriga kommentarer om kursen 

• Bästa och roligaste kursen jag har läst under min tid på programmet. Keep up the good 
work!! 

• Varit en kul kurs som har tagit mycket av ens tid, med lärare som har varit engagerade 
och gett en mycket feedback på saker och ting.  

• Ett minus på denna kurs tycker jag var den slutgiltiga bedömningen av uppgift 3. Jag 
tycker det känns konstigt att alla delkriterier fick samma utrymme poängmässigt. T ex 
fick hela programmeringsbiten 6 poäng medans ljudet fick 8. Lämpligt hade väl varit om 
programmeringsdelen fick lite mer utrymme speciellt om koden är skriven på egen hand. 
Dessutom vill jag minnas att det sas att vi skulle koncentrera oss mer på helheten än 
detaljer såsom grafik, men det märktes inte på betygsättningen. Vi i vår grupp fick hela 
tiden intrycket av att det var ett komplett spel som efterlystes och inte ett påbörjat med 
roliga extras. 

• Mycket bra variation på föreläsningar, föreläsare, labbuppgifter och uppgifter. 

Lärarkommentar: Återigen flera positiva kommentarer vilket ju alltid är kul. Ovan finns också kritik 
angående de kriterier som har använts och den kritiken är jag beredd att instämma i. 
Bedömningskriterierna (framförallt för Uppgift 3) måste ses över ytterligare. Givetvis har vi vid 

bedömningen inte slaviskt följt de uppställda kriterierna, men de måste bli tydligare om de ska kunna 
fungera som riktlinjer vid utvecklingen av spelet. Vi ska se över de olika kriterierna till nästa gång 

kursen ges. 

Jag valde denna gång att inte ha en skriftlig tentamen eftersom praktiken, snarare än teorin, satts i 
fokus. Min spontana känsla är att kursen inte förlorat något pga det utan att det istället skapat ett 

mindre pressat tidsschema. I år var det ingen som nämnde ord som ”stress” eller ”magsår” och det var 
inte heller någon som hellre skulle se kursen som en 10-poängskurs.  Därmed inte sagt att det i framtida 

kurser inte kommer att finnas någon tentamen, men kanske blir den mindre omfattande och läggs 
tidigare i kursen. 

I nästa kurs ska teorin fördjupas något och antalet föreläsningar ska möjligen öka med 2-3. 
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2 Kursutvärdering VT04 
Detta avsnitt innefattar kursutvärderingen från kursen MEB723: Medieteknologi - 
interaktivitet och speldesign 5p VT04. Utvärderingen är skriven av universitetsadjunkt Nicholas 
Pagden och är daterad den femte Maj, 2004. 

2.1 Kort om kursen 

MEB723 Interaktivitet och speldesign är en 5-poängskurs på B-nivå som gick på halvfart 
veckorna 04-13 under vårterminen 2004. Kursen följdes av 14 studenter varav en helt på distans 
och en delvis på distans. Ytterligare en student påbörjade kursen på distans men hoppade av 
tidigt pga hög arbetsbelastning i andra kurser.

2.2 Om kursutvärderingen 
Vid kursutvärderingar kan man ofta utvärdera det mesta under kursen, med ett ganska viktigt 
undantag: kursutvärderingen i sig. Vid denna kursutvärdering användes ett enkelt men ganska 
omfattande frågeformulär av 1-X-2-typ på försök (hela enkäten finns i Bilaga A – 
Kursutvärderingsenkäten). Resultatet blev visserligen lättöverskådligt (se Bilaga B – 
Enkätsammanställning och Bilaga C – Sorterad enkätsammanställning för detaljer) och snabbt 
att sammanställa men ganska svårtolkat, bl a pga att de skriftliga kommentarerna var få. Därför 
har jag valt att inte lägga någon större möda på att kommentera de enskilda frågorna/svaren 
utan istället att endast kort beröra de frågor/svar som utmärker sig i enkäten. Även om vissa 
frågor i denna enkät var intressanta tycker jag att den övergripande feedbacken blev aningen för 
tunn och jag får delvis gå på känsla och sunt förnuft i vidareutvecklingen av kursen. (Se dock 
kommentarerna i stycket Lärarens synpunkter och tankar kring kursen.) I framtida 
kursutvärderingar kommer jag därför att använda kursutvärderingsformulär som påminner om 
de jag har använt på kursen tidigare, dvs med färre frågor som istället besvaras lite mer utförligt. 

2.3 Intressanta frågor och svar
Frågor där förhållandet positiva/negativa svar är 12:1 eller högre: 

• Kursinnehållet var begripligt  
• Personalen var lättillgänglig 
• Personalen var engagerad 
• Organisationen kring kursen fungerade  
• Personalens kunskaper var relevanta för kursens innehåll  
• Handledarna har varit kunniga och engagerade  
• Handledarna har gett det hjälp och det stöd jag behövde 

Lärarkommentar: Kursen innehåller många moment och blir därför ganska intensiv för såväl lärare 

som studenter. Tillgänglighet och tätt samarbete blir därför naturliga inslag, både för att hålla stressen i 
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schack och för att efterlikna en verklig arbetssituation. Engagemanget i kursen har var stort, både både 

från personal och studenter. 

Frågor där förhållandet positiva/negativa svar är 5:1 eller lägre:

• Biblioteket var en tillgång till kursen 
• Det fanns en studieguide till kursen. 
• Jag har läst merparten av litteraturen. 
• Mitt professionella nätverk utvecklades. 
• Kursmaterialet var lätt att skriva ut. 
• Arbetsbördan i kursen var rimlig. 
• Materialet var tillgängligt i god tid. 

Lärarkommentar: Biblioteket: Det var bara en student som uppfattade biblioteket som ett stöd (och 

det var det antagligen inte heller vid kursstart), men mot slutet av kursen skaffade biblioteket en ganska 
bra uppsättning spelrelaterade titlar som jag hade rekommenderat, och det är förstås något vi måste 
informera om och utnyttja i kommande kurser. Kanske borde vi be biblioteket om en aktuell lista över 

spelrelaterade böcker inför nästa kursstart så att studenterna blir medvetna om att de faktiskt har ett 
ganska stort utbud. De böckerna borde kunna komma till nytta i samband med hemtentan om inte 

annat, men jag undrar om man inte också skulle kunna göra något PBL-aktigt gruppartete också där 
studenterna faktiskt tvingas använda bibliotekets böcker och databaser. Det skulle kunna vara bra 
träning inför kommande B- eller C-uppsatser och leder förhoppningsvis också till intressanta 

diskussioner inom såväl gruppen som kursen. 

Studieguide: Detta var en av de frågor i enkäten som jag ville ”testa”, men det är inte många som har 

uppfattat kurswebbplatsen som en studieguide trots att den innehåller ganska detaljerade råd och tips 

om kursen och studierna. Kanske är det något jag hade kunnat förtydliga inför framtida kurser.

Litteraturen: Frågan är lite tvetydig med tanke på att man kan tolka den som att innefatta de många 

länkarna från kurswebbplatsen, och i så fall förstår jag att långtifrån alla har läst merparten. Frågan 
jag tänkte mig var framförallt Crawfords böcker och Costikyans artikel, och jag har svårt att tro att 

inte merparten av dessa har blivit lästa med tanke på hemtentan. Å andra sidan blir Crawfords ”The 
Art of Interactive Design” lite tjatig när man har kommit halvvägs och det har nu publicerats flera bra 

böcker som kommer att ersätta den boken till kommande kurser. Till litteraturen kan man förstås också 
räkna Rosenzweigs Director-bok, och den är knappast heller något man läser pärm-till-pärm :-) 

Professionellt nätverk: I den motivationsundersökande enkäten som besvarades och delvis diskuterades 

i början av kursen var det få som betraktade sig eller sina kurskamrater som professionella, och därmed 

blir det också förståeligt att man inte betraktar kurskamraterna som professionella. 
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Kursmaterialet: Kursens webbplats bör struktureras bättre; t ex blandades externa länkar med 

kursspecifika länkar och nyheter på ingångssidan vilket har lett till att den efterhand har blivit rörig. 
Det ledda också till att exempelvis examinationskriterier blev svåra att hitta.

Arbetsbördan: Kursen har varit innehållsrik, det har varit många uppgifter och ett högt tempo, i 

synnerhet mot slutet av kursen. Arbetsbelastningen har alltså varit hög men förhållandevis jämn och 

jag tror att många har uppskattat och också motiverats av det. Att öka kursdeltagarnas tolerans för hög 
arbetsbelastning är ett mål i sig eftersom det speglar yrkeslivet i allmänhet och spelbranschen i 

synnerhet. Å andra sidan ska arbetsbelastningen inte vara hög av fel anledningar och man ska också ha 
möjlighet att själv kunna påverka och planera sin arbetsbelastning. Genom att presentera hemtentan 
tidigt och lägga inlämningsdagen under kursens sista vecka fick studenterna största möjliga frihet att 

själva planera sin tid. Att spelen skulle redovisas i samma vecka var känt sedan kursstart och i den mån 
de två arbetsuppgifterna kolliderade berodde det, åtminstone som jag ser det, på dålig egen planering 

eftersom merparten av arbetet med hemtentan hade kunnat utföras i mycket god tid. Detta är å andra 
sidan något som bör påpekas ordentligt redan vid kursstart. 

Materialet: Vid några tillfällen lades material ut på kurswebbplatsen sent, och det gällde kanske 

framförallt information om designdokumenten, vissa bedömningskriterier och några av 

föreläsningsanteckningarna. Att informationen om designdokumenten och bedömningskriterierna kom 
sent beklagar jag eftersom det materialet var viktigt för att på bästa sätt kunna lösa några av uppgifter. 

Jag ska i framtiden, om möjligt, försöka se till att åtminstone alla uppgifters bedömningskriterier är 
framtagna och kommunicerade vid kursstart. Till skillnad från dessa, som jag ofrivilligt var sent ute 
med, så dröjde jag medvetet med att lägga ut föreläsningsanteckningar på webbsidorna och jag tror att 

det kan ha bidragit till att närvaron på föreläsningarna var hög (men jag har inga konkreta belägg för 
att så är fallet). Om det skulle visa sig vara så kommer jag även i fortsättningen att vara lite mer 

restriktiv med publicering av föreläsningsanteckningarna eftersom jag är ganska övertygad om att det 
är mer givande att delta på föreläsningar än att läsa PPT-slides i ensamhet. 

Svårbesvarade frågor som många har lämnat obesvarade: 

• Betygskriterierna var korrekta.  
• Betygen sattes rättvist. 
• Det förekom diskussioner/litteratur som berör internationalisering. 
• Kursmaterialet var lätt att skriva ut. 
• Litteraturen var nödvändig för att tillgodogöra sig kursinnehållet. 
• Materialet var tillgängligt i god tid. 
• Det fanns en studieguide till kursen. 
• Min förmåga att analysera utvecklades. 
• Min självkännedom utvecklades.  
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Lärarkommentar: Betygskriterier: Betygskriterierna var svåra att kommentera eftersom de inte var 
tillräckligt kommunicerade när enkäten besvarades. Betygskriterierna kunde också varit tydligare och 
borde framförallt ha presenterats tidigare så att studenterna på förhand visste vad som krävdes för olika 

betyg.  

Betygsättningen: Betygsättningen var också svår att kommentera eftersom betygen inte hade satts eller 

diskuterats när enkäten besvarades. Poängsättningen/betygskriterierna diskuterades och justerades 
något i samband med tentagenomgången och denna flexibilitet/villighet att lyssna på kritik 
uppskattades av studenterna.  

Internationalisering: Internationella perspektiv berördes bara som hastigast och var i sig inte ett 
centralt tema i kursen. Däremot togs det upp eller kommenterades i samband med professionellt spelande 

(i USA och Europa), skillnader i spelpreferenser (USA, Europa och Asien (främst Japan)), i samband 
med att vi diskuterade våld och sexism i datorspel (USA, Tyskland, Norge) samt när vi diskuterade 
spelbranschens utbredning (USA, Europa (främst England) och Japan). Erik Robertson berörde också 

delvis internationella frågor i sin gästföreläsning. 

Lättutskrivet kursmaterial: Har kommenterats i stycket ovan men att många har valt att inte besvara 

frågan kan här bero på att de inte försökt skriva ut materialet. 

Kurslitteraturen: Jag har ingen bra förklaring till att många lämnat denna fråga obesvarad. Jag 
inbillar mig att litteraturen användes i ganska hög utsträckning för att besvara hemtentan, men det är 

möjligt att den inte varit så uppskattad som jag trott. (Nu talar jag i första hand om Crawfords böcker 
och Costikyans artikel och inte om Rosenzweigs Director-bok.) Som jag redan påpekat har flera nya och 

mycket lovande böcker publicerats sedan kurslitteraturen fastställdes har och Crawfords ”The Art of 
Interactive Design” kommer i fortsättningen att degraderas till bredvidläsningslitteratur. 

Studieguide: Har kommenterats i stycket ovan och jag tror inte det finns mycket att tillägga. 

Analysförmåga: Visserligen analyserades datorspel i den första uppgiften men formella analysmetoder 
speciellt utvecklade för interaktiva program är ännu få och outvecklade, men nya spännande teoretiska 

ramverk och tolkningsmetoder är på frammarsch. Jag tror naturligtvis också att uppgiften skulle tjäna 
på detta, men än så länge är uppgiften delvis tänkt att just visa på behovet av mer formella analys- och 
tolkningsmetoder. I framtiden kommer denna uppgift att fokuseras i större utsträckning. 

Självkännedom: Frågan skulle kanske ha behövt förtydligas bättre för att kunna besvaras, men de få 
svaren tyder på att självkännedomen antagligen inte utvecklats i någon större omfattning. Något att 

arbeta vidare med i kommande kurser alltså. 
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Övriga kommentarer från enkäterna:

- Fråga 15: Lokalerna
- Fråga 52: Info om designdokumentet var sen
- Fråga 52: Vissa av uppgifterna fanns ej från början, t ex Ass 3 och 4.

• Riktlinjer för designdokumentet kom aningen sent. Väldigt bra engagemang av lärare och 
handledare. 

• Macdatorerna kanske skulle uppdateras i labbet då spelen sackade ganska mycket efter ett  

• Det var lätt att ta på sig ett för stort projekt på slutuppgiften men det är väl upp till var och en 
att bestämma hur mycket man vill göra. Kunde gärna ha varit en några poäng längre kurs. Bra 
och intressanta föreläsningar. 

• Tråkigt att Director inte fungerade på alla datorer. [Svaren på] Fråga 7 och 12 beror på att jag 
anser att kursen borde ges som 10 poäng.  

• Bästa kurs på MSI 

Den studentrepresentant som företrädde de övriga påpekade i samband med sammanställningen 
av denna kursutvärdering att lokalerna, eller framförallt utrustningen och datorerna absolut 
måste förbättras om de ska kunna användas i kursen. Exempelvis har problemen bestått av 
föråldrad hårdvara och mjukvara som inte fungerat (främst Director). Denna kritik har 
återkommit i de tre senaste kursutvärderingarna och utgör ett reellt hinder för såväl studenternas 
eget arbete som för laborationerna och kursens genomförande överlag. 

2.4 Lärarens synpunkter och tankar kring kursen 
Jag tror det var en god idé att dela ut hemtentafrågorna tidigt och att det också kan ha bidragit 
till den höga närvaron på föreläsningarna. Däremot borde jag ha lagt större vikt vid att påpeka 
att hemtentan bör skrivas parallellt med hela kursen och inte skrivas ihop mot slutet när mycket 
har hunnit glömmas bort. Den skulle kanske kunnna ändras så den istället bestod av tre olika 
papers som lämnades in under kursens gång, t ex a) Vad är interaktivitet? b) Vad är ett spel och 
c) Hur skapas ett spel? så man kan ”beta av” kursens delar en och en och därmed också göra 
studietakten jämnare... Detta skulle kunna kombineras med fördjupade gruppuppgifter, 
artikelsökning, redovisningar i tvärgrupper etc. 

I kursens början användes mindmaps för att visa hur kursens innehåll såg ut och relaterade till 
andra delar. Mindmaps är något som skulle kunna utnyttjas i mycket högre grad genom att 
löpande låta studenterna rita mindmaps och låta dem utvecklas under kursens gång. Det skulle 
bli ett mycket bra konkret visuellt diskussionsunderlag både mellan studenterna och mellan 
studenter och lärare.
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Spelkvällen var mycket lyckad och låg nog bra i tiden. Kanske borde vi ha ytterligare 
extraaktiviteter, t ex en spelkväll (eller eftermiddag) på Onset? 

Överlag fungerade schemat utmärkt med undantag för att designdokument-föreläsningen 
hamnade för sent. Även gruppmötena stämde bra tidsmässigt. Flera studenter, både i denna kurs 
och i tidigare, har påpekat att arbetsbelastningen har varit hög men i o m att schemat fungerade 
bättre i denna kursen så har det ändå fungerat och det är ingen som har beklagat sig under 
kursens gång även om någon tog upp det mot slutet. 

Jag uppfattar det som att grupperna har fungerat mycket bra och alla verkar överens om att en 
tydlig rollfördelning gör arbetet både enklare och roligare, samt att man tjänar in ganska mycket 
tid, främst i början av projektet. 

Det har ägnats ägnat ganska mycket tid åt att ta fram nytt föreläsningsmaterial men i framtiden 
kan jag inte ha lika många föreläsningstimmar (omkring 40) som i denna kursen. Det måste jag 
kompensera för genom att lägga ut ännu mer material på websidan och behöver då antagligen ta 
bort en del länkar för att inte studenterna ska slå bakut :-). Jag behöver också engagera 
studenterna mer, t ex genom att de själva ska söka upp, läsa, analysera, tolka, utvärdera och 
presentera artiklar för varandra. Å andra sidan fungerade det bra med längre föreläsningspass 
och det gjorde att föreläsningstillfällena blev mer omväxlande genom diskussioner, redovisningar, 
filmtittande osv. Jag kommer därför att försöka behålla de längre föreläsningstillfällena och 
istället utnyttja den tid jag sparar in på föreläsningsförberedelser till att ta fram nytt material och 
strukturera informationen på webbsidorna. 

Labbarna verkar ha fungerat bra med relativt hög närvaro, men som vanligt har macarna (och då 
främst Director) varit ett problem. Studenterna menar att spelprojektet hade varit omöjligt att 
genomföra om de hade behövt arbeta uteslutande i labbet eftersom datorerna är för tröga. Tror 
däremot inte att vi behöver ta fram så många fler labbar på Director, ev. med undantag för 3D, 
Image Lingo och Havoc som extramaterial för de som vill använda det i spelen.

Ett alternativ, som förstås måste funderas igenom rejält, är om vi skulle kunna använda andra 
utvecklingsverktyg än enbart Director, t ex Game Maker, RPG ToolKit, TADS, speleditorer etc. 
Game Maker är ju t ex strukturmässigt ganska snarlikt Director och ställer lägre krav på 
programmeringsvana. Spelens kvalitet skulle påverkas knappast till det sämre, det är inte 
verktyget som ska fokuseras och det är alltid bra med alternativ, både för studenternas och vår 
egen utveckling. En överblick av alternativa utvecklingsverktyg föreslogs också av kursens 
studentrepresentant i samband med denna sammanställning. (Om du som läser detta har några 
åsikter så hör gärna av dig!) 

Det kom flera positiva muntliga kommentarer kring Erik Robertsons föreläsning. Det var synd 
att vi inte kunde få till stånd någon gästföreläsning från Snowcode, men jag ska försöka igen. 
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Också synd att Tech Groups Nostalgia Gaming inte finns kvar eftersom deras pass om retrospel 
på förra kursen var uppskattat. 

Kursen kan behövas styras upp mer för att inte bli ”spretig”. Det kan ske antingen genom att helt 
ta bort vissa delar eller flytta dem till en ev. framtida uppföljningskurs. Skulle vara intressant att 
veta hur intresset för en sådan kurs i så fall skulle se ut. (Om du som läser detta skulle vara 
intresserad så hör gärna av dig!) 

Det vore bra att ha tillgång till mer omfattande ljud- och grafikbibliotek för att slippa lägga tid 
på det i labbar och spelprojekt. 

Studenterna förefaller ha varit ganska dåliga på att läsa kurslitteraturen, då främst Crawford, 
men å andra sidan verkade den uppskattad av de som läste den. Däremot var det många som 
skaffade (och förhoppningsvis läste) Director-boken.. 

Även om kursen/kurserna har fungerat bra för de som läst den på distans tror jag inte jag 
kommer att acceptera distansstudenter i fortsättningen, i synnerhet inte om man ska fortsätta att 
koncentera sig på längre föreläsningspass och tätare samarbete mellan studenterna. 

Studenterna behöver tillgång till First Class för att lagra och skicka filer och det var en miss att 
inte använda FC under kursen, även om det har sparat oss alla mycket tid. Gruppens 
studentrepresentant menar vidare att det är ett forum som studenterna redan behärskar och att 
det därför inte är nödvändigt att läraren använder det om det är tidskrävande. Någon form av 
community och FTP-tjänst för att skicka filer är dock nödvändigt för studenterna. 

Handledarens roll bör nog förtydligas och integreras mer med kursens övriga delar. 
Laborationerna uppfattades, åtminstone av mig men förhoppningsvis inte av studenterna, som 
något separerade från resten av kursen och det gagnar naturligtvis inte någon. Handledaren bör 
kunna göras mer delaktig och få ett större ansvar även för några av de teoretiska momenten, t ex 
passen om t ex flowcharting och användartestning. 

Slutligen ett stort tack till alla kursdeltagare som tog sig tid att fylla i enkäten och till kursens 
studentrepresentant som bidragit med värdefulla åsikter och som därmed kommat att göra 
framtida kurser ännu bättre! 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2.5 Bilaga A - Kursutvärderingsenkät 

Kursutvärdering i MEB723 vt04 

Vänligen förhåll dig till nedanstående påståenden och markera ditt ställningstagande genom att 
kryssa för en av rutorna. 1= instämmer, X = ingen åsikt, 2 = instämmer inte. I slutet av enkäten 
finns utrymme för utförligare kommentarer och synpunkter. 

Generellt 

1. Det som lärdes ut/lästes in var detsamma som examinerades.  
2. Riktlinjerna för examinationen var tydliga. 
3. Examinationsformen/formerna var relevant.  
4. Betygskriterierna var korrekta. 
5. Betygen sattes rättvist.  
6. Det gavs kvalitativ feedback.  
7. Omfattningen av grupparbeten var rimlig.  
8. Kursen var integrerad med omvärlden. 
9. Inlämningsuppgifter återlämnades/rättades i rimlig tid.  
10. Uppsatta deadlines för inlämningsuppgifterna var rimliga.  
11. Examinationsformerna var omväxlande.  
12. Arbetsbördan i kursen var rimlig.  
13. Organisationen kring kursen fungerade. 
14. Studiemiljön var bra. 
15. Mina förkunskaper var tillräckliga för att kunna tillgodogöra mig kursens innehåll. 
16. Jag har som student fått möjlighet att påverka kursens innehåll och genomförande. 

Kursinnehåll 

17. Kursen täckte ämnesområdet. 
18. Kursens innehåll stämde överens med kursens mål.  
19. Kursinnehållet var kopplat till nutiden. 
20. Kursens arbetsformer har varit relevanta i förhållande till innehållet. 
21. Inlärningsmetoderna var flexibla. 
22. Det fanns ett tydligt sammahang med andra kurser. 
23. Kursens innehåll gick att praktiskt applicera på verkligheten. 
24. Kursinnehållet var begripligt. 
25. Det fanns en röd tråd genom kursen. 
26. Det fanns ett tydligt samband mellan teori och praktik. 
27. Kursens innehåll var kopplat till forskning och/eller beprövad erfarenhet. 
28. Det förekom diskussioner/litteratur som berör genusperspektiv. 
29. Det förekom diskussioner/litteratur som berör internationalisering. 
30. Det förekom diskussioner/litteratur som berör mångfald och etnicitet. 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Personal 

31. Personalen var lättillgänglig. 
32. Personalen var engagerad. 
33. Personalen kunskaper var relevanta för kursens innehåll 
34. Föreläsarna kunde kommunicera bra. 
35. Personalen visade god pedagogisk kompetens. 
36. Kursen administrerades bra. 
37. Personalen visade förståelse för kulturella skillnader. 
38. Personalen hade praktisk erfarenhet av ämnet. 
39. Personalen inspirerade. 
40. Personalen lyssnade på feedback och kommentarer. 
41. Föreläsarna kunde ha varit bättre på att… 
42. Övningar och exempel har varit välutformade och lärorika. 
43. Handledarna har varit kunniga och engagerade. 
44. Handledarna har gett den hjälp och det stöd jag behövde. 
45. Handledarna kunde ha varit bättre på att….. 
46. Möten med personalen har varit meningsfulla och givande. 

Resurser 

47. Kursmaterialet var lätt att skriva ut. 
48. Litteraturen var relevant för kursens innehåll. 
49. Litteraturen var nödvändig för att tillgodogöra sig kursinnehållet. 
50. Jag har läst merparten av litteraturen. 
51. Materialet var tillgängligt i god tid. 
52. Vi har fått nödvändiga förutsättningar för vårt arbete (salar, datorer etc.) 
53. Föreläsningsmaterial, webbsidor, OH, PowerPoint etc. var bra. 
54. De andra studenterna var en resurs. 
55. Biblioteket var en tillgång i kursen. 
56. Det fanns en studieguide till kursen. 

Eget engagemang 

57. Mitt eget engagemang i kursen har varit stort. 
58. Mitt intresse för ämnet har ökat. 
59. Jag har förberett mig väl och deltagit aktivt i kursens olika moment. 
60. Jag har deltagit på de flesta föreläsningarna. 
61. Jag har deltagit på de flesta laborationerna. 
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Egen utveckling 

62. Min förmåga att analysera utvecklades. 
63. Min förmåga till kritiskt tänkande utvecklades. 
64. Min förmåga att applicera teori på verkligheten utvecklades. 
65. Min förmåga att kommunicera och presentera utvecklades. 
66. Min kreativitet utvecklades. 
67. Min förmåga att hantera mångfald/olikhet utvecklades. 
68. Mitt professionella nätverk utvecklades. 
69. Mitt sociala nätverk utvecklades. 
70. Min självständighet utvecklades. 
71. Min förmåga att lyssna utvecklades. 
72. Min problemläsningsförmåga utvecklades. 
73. Min undersökningsförmåga utvecklades. 
74. Min självdisciplin utvecklades. 
75. Min självkännedom utvecklades. 
76. Min förmåga att arbeta i grupp utvecklades. 
77. Min förmåga att planera tid och arbete utvecklades. 

Avslutningsvis 

78. Jag tror jag kommer att ha nytta av att ha gått kursen. 
79. Jag skulle rekommendera andra att gå kursen. 

Övriga synpunkter och kommentarer:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 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2.6 Bilaga B - Enkätsammanställning
Fråga Antal svar Positiva Utan åsikt Negativa Blanka

1 12 11 1 0 1

2 13 11 1 1 0

3 13 11 1 1 0

4 9 2 7 0 4

5 10 1 8 0 3

6 12 9 3 0 1

7 13 11 1 1 0

8 13 9 3 1 0

9 13 9 4 0 0

10 13 10 1 2 0

11 13 9 2 2 0

12 13 8 2 3 0

13 13 12 1 0 0

14 13 8 5 0 0

15 13 11 1 1 0

16 13 10 2 1 0

17 13 11 1 1 0

18 13 11 2 0 0

19 13 10 3 0 0

20 13 10 2 1 0

21 12 8 3 1 1

22 12 7 4 1 1

23 13 11 1 1 0

24 13 13 0 0 0

25 13 11 1 1 0

26 13 10 3 0 0

27 12 8 4 0 1

28 13 8 5 0 0

29 12 3 9 0 1

30 12 7 4 1 1

31 13 12 1 0 0

32 13 13 0 0 0

33 13 12 1 0 0
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34 13 11 2 0 0

35 13 11 2 0 0

36 13 10 3 0 0

37 13 9 4 0 0

38 13 10 3 0 0

39 13 10 2 1 0

40 13 11 0 2 0

41 0 0 0 0 13

42 13 10 2 1 0

43 13 12 1 0 0

44 13 12 1 0 0

45 0 0 0 0 13

46 13 11 2 0 0

47 13 5 6 2 0

48 13 10 3 0 0

49 12 4 7 1 1

50 12 5 4 3 1

51 12 4 7 1 1

52 10 5 4 1 3

53 12 11 0 1 1

54 12 9 3 0 1

55 12 3 3 6 1

56 11 2 6 3 2

57 12 11 1 0 1

58 12 11 1 0 1

59 12 10 1 1 1

60 12 11 1 0 1

61 12 9 1 2 1

62 12 6 6 0 1

63 12 10 2 0 1

64 12 9 3 0 1

65 12 9 2 1 1

66 12 10 2 0 1

67 11 6 5 0 2

68 12 6 3 3 1

Fråga Antal svar Positiva Utan åsikt Negativa Blanka
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69 12 10 1 1 1

70 12 6 5 1 1

71 12 8 4 0 1

72 12 8 4 0 1

73 12 9 3 0 1

74 11 9 1 1 2

75 12 5 6 1 1

76 12 9 3 0 1

77 12 7 4 1 1

78 12 11 1 0 1

79 12 11 1 0 1

Fråga Antal svar Positiva Utan åsikt Negativa Blanka
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2.7 Bilaga C – Sorterad enkätsammanställning 

Sammanställningen är sorterad på förhållandet postivit/negativa svar (P/N). De frågor där ingen 
har givit ett negativt svar är inte inbördes sorterade. 

Fråga Antal svar Positiva Utan åsikt Negativa Blanka P/N

1 12 11 1 0 1

4 9 2 7 9 4

5 10 1 8 0 3

6 12 9 3 0 1

9 13 9 4 0 0

13 13 12 1 0 0

14 13 8 5 0 0

18 13 11 2 0 0

19 13 10 3 0 0

24 13 13 0 0 0

26 13 10 3 0 0

27 12 8 4 0 1

28 13 8 5 0 0

29 12 3 9 0 1

31 13 12 1 0 0

32 13 13 0 0 0

33 13 12 1 0 0

34 13 11 2 0 0

35 13 11 2 0 0

36 13 10 3 0 0

37 13 9 4 0 0

38 13 10 3 0 0

41 0 0 0 0 13

43 13 12 1 0 0

44 13 12 1 0 0

45 0 0 0 0 13

46 13 11 2 0 0

48 13 10 3 0 0

54 12 9 3 0 1

57 12 11 1 0 1

58 12 11 1 0 1
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60 12 11 1 0 1

62 12 6 6 0 1

63 12 10 2 0 1

64 12 9 3 0 1

66 12 10 2 0 1

67 11 6 5 0 2

71 12 8 4 0 1

72 12 8 4 0 1

73 12 9 3 0 1

76 12 9 3 0 1

78 12 11 1 0 1

79 12 11 1 0 1

2 13 11 1 1 0 11

3 13 11 1 1 0 11

7 13 11 1 1 0 11

15 13 11 1 1 0 11

17 13 11 1 1 9 11

23 13 11 1 1 0 11

25 13 11 1 1 0 11

53 12 11 0 1 1 11

16 13 10 2 1 0 10

20 13 10 2 1 0 10

39 13 10 2 1 0 10

42 13 10 2 1 0 10

59 12 10 1 1 1 10

69 12 10 1 1 1 10

8 13 9 3 1 9 9

65 12 9 2 1 1 9

74 11 9 1 1 2 9

21 12 8 3 1 1 8

22 12 7 4 1 1 7

30 12 7 4 1 1 7

77 12 7 4 1 1 7

70 12 6 5 1 1 6

40 13 11 0 2 0 5,5

10 13 10 1 2 0 5

Fråga Antal svar Positiva Utan åsikt Negativa Blanka P/N
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52 10 5 4 1 3 5

75 12 5 6 1 1 5

11 13 9 2 2 0 4,5

61 12 9 1 2 1 4,5

49 12 4 7 1 1 4

51 12 4 7 1 1 4

12 13 8 2 3 0 2,7

47 13 5 6 2 0 2,5

68 12 6 3 3 1 2

50 12 5 4 3 1 1,7

56 11 2 6 3 2 0,7

55 12 3 3 6 1 0,5

Fråga Antal svar Positiva Utan åsikt Negativa Blanka P/N
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3 Kursutvärdering VT05 
Detta avsnitt innefattar kursutvärderingen från kursen MEB723: Medieteknologi - 
interaktivitet och speldesign 5p VT05. Utvärderingen är skriven av universitetsadjunkt Nicholas 
Pagden och är daterad den 14 April, 2005. 

3.1 Om kursen och kursutvärderingen

Kursen MEB723 Interaktion och speldesign är en 5-poängskurs på B-nivå som gavs vt05 och 
hade ursprungligen 16 studenter. 2 studenter hoppade av inom loppet av ett par veckor pga långt 
pendlingsavstånd och ytterligare en student hoppade av efter ca 6 veckor då han erbjudits jobb 
på ett företag.

Kursen innehöll ganska mycket schemalagd tid; totalt 12 timmar per vecka fördelad på ca 4 
timmar föreläsningar, 4 timmar laborationer och 4 timmar avsatt för redovisningar och 
gruppmöten.

6 av 13 studenter har besvarat kursutvärderingsenkäten. Jag misstänker att det är de mer 
ambitiösa studenterna som besvarat enkäten och att det påverkar omdömet. Det är alltså möjligt 
att de studenter som haft lägre engagemang inte har besvarat enkäten och att deras åsikter 
därför inte heller lyfts fram.

Allt i punktform är studenternas egna kommentarer. Mina kommentarer är i typsnittet Times 

New Roman. 

Studenternas förväntningar på kursen: 

• Att den skulle ge mig konkreta kunskaper i spelprogrammering. Något att kunna peka på när 
man söker jobb.  

• Att lära mig göra spel :)var väldigt nyfiken på hur man gör det. 
• Förväntade mig att det skulle bli en rolig och intressant kurs, att skapa spel lät jättekul! 
• Förväntningarna som jag hade var att det skulle vara en rolig kurs. Som tog mest upp  

spelprogrammering i director. 
• Inte stora alls. Är inte någon flitig spelare och kursen ingick i programmet jag läser.
• Inte så stora, aldrig läst någon sån kurs och visste inte vad man skulle förvänta sig av en 

spelkurs, men var väl att få lära sig lite om spel.  
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3.2 Litteraturen  

Kurslitteraturen bestod av två böcker, ”Using Macromedia Director MX – Special Edition” samt 
”The Art of Interactive Design”. Böckerna var intressanta och relevanta enligt de 4 som läst 
boken och besvarat frågan. De 5 som besvarade frågan anser att litteraturens omfattning varit 
lagom. "Using Director MX - Special Edition" lästes av 3/6 men var intressant och relevant 
enligt 4/6. 

Studenternas kommentarer

• Använde boken som uppslagsverk, men den kändes ibland lite överflödig. Det hade den iofs 
inte gjort om man använt sig av Director i spelprojektet sen tror jag.  

• Användes mest som uppslagsbok när man ville veta saker eller hade kört fast på labben.  

• Bra labbok, enkelt och lätt att förstå, men finns nästan lika bra på nätet!  

• Jag använde hjälpen till director istället så jag lånade den bara ibland av klasskompisar. För 
mig tycker jag att hjälpfilen till Director fungerar bättre. Men det är en smaksak.  

• Det har inte blivit av att jag har köpt boken men den verkar vara intressant och bra. Om jag 
skulle köpa någon bok angående den här kursen skulle det nog ha varit den.  

• Läste de första kapitlen. Var intressant och roligt :)  

• Man lärde sig rätt mycket av den, och bra info om hur man ska göra grejer intressanta.  

• Tyckte boken var lite trögläst.  

• Två studenter hade ju hittat en bra bok på bibblan om Director, den hade kanske varit mer  
relevant än bibeln.  

• Jag personligen gillar bättre att använda interaktiva medier så som hjälpfiler för att de går 
fortare att slå upp i. Men annars har man fått tips om många bra böcker i kursen. 

Övrig kurslitteratur 

Lästes av 4/6 och var intressant/relevant enligt 3/4. 

• Artiklarna som du delade ut var intressanta och roligare att läsa än att läsa böckerna :) 
• De utdelade materialet och vissa länkar har jag läst. Kvalitén har skiftat. 

Lärarkommentar: Merparten av kommentarerna ovan berör Director-boken och inte den mer 
teoretiska boken. Är tveksam till hur många som skaffade och läste boken. 

3.3 Föreläsningarna 
Studenternas kommentarer 

• De föreläsningar jag kunde vara med på var bra och mycket intressanta. Övriga fick jag läsa 
om på webbsidan eller i FC, vilket inte ger lika mycket som en live föreläsning. På det stora 
hela var det ändå bra. 
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• De har varit mycket intressanta! Bra ämnesområden som jag anser tog upp mycket och många 
viktiga saker. Jag hade gärna haft en föreläsning och övning i hur man på bästa sätt ska lansera 
och marknadsföra sitt spel, tillvägagångssätt, saker att tänka på, saker att utesluta samt satsa 
extra på, hur man når ut till köparna på bästa sätt osv.  

• Det har varit bra och logisk ordning, det är bara en djupare föreläsning och kanske liten 
workshop eller något sånt om designdokument så man inser hur viktigt det är. För det var 
något jag sakande lite. 

• Det har varit intressanta teman och jag har lärt mig mycket under dessa föreläsningar/
diskussioner. 

• Ja. de olika teman märktes vid föreläsningarna. De har varit intressanta. 

• Jag tycker att föreläsningarna var bra, men att de kanske skulle gå lite mer utanför litteraturen 
vi läste. Kändes ibland när man redan läst i böckerna som att man inte behövde vara på 
föreläsningarna. Detta gällde framförallt de inledande föreläsningarna. 

Lärarkommentar: Lansering och marknadsföring av spel är ett viktigt och intressant område, men det 
ligger samtidigt lite utanför kursens kärna. I nuläget finns inget utrymme för det. Jag instämmer helt i 

att mer tid och kraft måste läggas på designdokumenten, och de bör antagligen påbörjas ännu tidigare i 
kursen för att studenterna ska få längre tid på sig att arbeta fram sina spelidéer. 

3.4 Föreläsaren (Nicholas)
Alla (6/6) anser att Nicholas var kunnig och intressant att lyssna på. 

Var bra på… 

• Allt han var engagerad i  

• Allt och hålla intressanta föreläsningar och hålla en bra nivå på allt.  

• Att engagera oss elever genom att själv vara engagerad i oss. 

• Att engagera. Det kändes alltid kul oavsett vad det gällde.  

• Att visa sitt engagemang, Visa att han gillar och är intresserad av det som han håller på med. 

• Det mesta om spelande, spel och dess omgivning, att lära ut, att hjälpa till med det mesta när 
det behövdes, att motivera och ge bra feedback. 

Kunde varit bättre på… 

• Director. 

• Förklaring av poängsystemet, det tyckte jag va lite grötigt att fatta i början, men löste sig ju bra 
till slut. 
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Studenternas kommentarer… 

• Jag är ju lite nybörjare på området, men har bara positivt att säga.  

• Mycket bra och rolig kurs, som jag tycker ska köras ungefär som nu. Väldigt bra upplägg på 
den! Man vill lära sig mer om spel efter detta.  

• Under den här kursen har han tagit sin roll som lärare på allvar och har verkligen ställt upp för  
studenterna och hjälpt dem på bästa möjliga sätt. Han är lätt att få tag på och då får man hjälp 
så fort man behöver det. 

Lärarkommentar: Positiva kommentarer överlag vilket är glädjande. Director tar tid att sätta sig in i 

och jag lägger hellre den tiden på att utveckla andra delar av kursen och lämnar därför Director och 
Lingoprogrammering till labbhandledaren. Instämmer i att poängsystemet skulle ha kunnat förtydligas 

och det kommer att ske inför nästa kurs. 

3.5 Labbet, handledningen och handledaren (Andreas)
Alla tycker att handledaren varit kunnig och 5/6 tycker att genomgångarna varit intressanta att 
lyssna på. En student har ingen åsikt. Alla (6/6) anser att labbhandledningen har fungerat bra, 
att labbhandledaren var kunnig, intressant att lyssna på (5/6) och att de fick den hjälp de 
behövde (6/6)

4/6 använde labbet 3 timmar eller mindre per vecka, men en student så mycket som 15 timmar 
per vecka. (2, 2-3, 3, 3, 5, 15) 4/6 tycker labbarna varit intressanta, 2 tycker de varit “sådär”. 
Labbarna verkar ha varit lagom omfattande (6/6).

Handledaren var bra på… 

• att lära ut samt hjälpa till så fort man behövde hjälp. 

• Director. 

• hjälpa en på labbarna när man hade problem. 

• hjälpa till om man undrade något. 

• Tog sig tid och gav bra pedagogisk hjälp. 

Studenternas kommentarer om handledningen  

• Han hjälpte oss väldigt mycket med labbarna och fick oss att förstå allt på ett bra sätt. Var bra 
på att förklara koden.  

• Jag är ju lite nybörjare på området, men har bara positivt att säga. 
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Förändringsförslag och kommentarer om labbarna 

• Det hade varit bra om vi hade haft korta genomgångar om labbarna någon dag eller några 
timmar innan själva labbtillfället. Labbhandledaren kan då gå igenom det man ska tänka på 
när man ska göra labbet, kanske ge liknande exempel på hur labben eller delar av den ska lösas. 

• Inget alls här faktiskt... Det va lagom labbar och man fick ju anpassa det mycket själv till vad 
man själv ville göra, vilket var bra.  

• Jag tror att det hade varit bra att slänga in ett par nybörjarlabbar i typ Gamemaker och något 
annat verktyg som ger bättre möjlighet att välja när spelprojekten skulle startas. 

• Kanske göra om labbar så att de mer vänder sig till spelhållet. 

• Saknade på de första labbarna en kort genomgång av de saker man skulle komma att behöva i  
labben. Det blev att man satt och slösade bort tid eftersom man inte kunde lista ut hur det 
skulle vara. Hade det varit en genomgång innan varje labb skulle det varit till stor hjälp. Men 
detta ändrades till de sista labbarna! Kanon! 

• Det var bra med att man kunde om man ville fördjupa sig som i t.ex. Gamemaker och kunna 
få poäng för det när man visade upp det, man fick mer motivation att göra det då. 

• Handledaren har varit duktig och hjälpsam. Uppgifterna var också roliga och svårighetsgraden 
var inte så hög, så det gick att fixa alla labbarna. Ljudlabben var lite konstig tyckte jag, ni 
kanske kan ändra på den lite, men annars var den intressant. 

Lärarkommentar: Även här övergripande positiva kommentarer. Vi blev lite överraskade av att 

samtliga grupper valde alternativa utvecklingsverktyg. Till nästa kurs ska vi titta över labbarna både 
beträffande innehållet (så att de ännu tydligare blir spelrelaterade), men också när labbgenomgången 

sker. Vi bör också lägga mer tid och resurer på GameMaker-labbar.

3.6 Uppgifterna 
Studenternas tankar och kommentarer kring uppgifterna 

• Alla de uppgifter jag gjort var roliga att genomföra! Allra roligast var spelet, webbplatsen, 
filmen samt presentationen av brädspel resp. datorspel! Det var så många olika spel på 
redovisningarna! Trodde inte knappt att det fanns så många olika sorters spel! Mycket 
givande! 

• Alla var nog bra på sitt sätt, men kanske gå igenom dem lite mer så man förstår innebörden 
bättre av dem. Sen lägga upp ett lite schema kanske på vad man borde göra för att få den bästa 
poängstrukturen, så man vet ungefär vad man behöver göra. 

• De uppgifter jag valde att göra var kul och givande. Bra koncept. 

• Paper, bokrecension, artikel vet jag inte om de tillför något till kursen mer än att det kanske 
tilltalar en större massa. Det fyller bara ut tiden utan ge något tillbaka. Film, Webbplats, Spel 
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borde slås ihop och ge mer poäng. Som jag ser det har antalet poäng per uppgift inte stämt 
överens med antalet nerlagda timmar, men detta kan bero på mig själv. T ex har jag lagt ner ca 
2 timmar per labb som ska motsvara 4 timmar, medan på spelet har jag lagt ner ca 200 timmar 
som ska motsvara 60 timmar. Sen har jag lagt ner tid på annat än uppgifter under denna 
kursen som inte räknas in i timplanen. så de 20 timmar i veckan som det är meningen att man 
ska lägga ner på kursen vad jag har förstått har varit de dubbla. 

• Sättet att ge poäng i kursen genom att man själv får välja uppgifter efter intresse och 
engagemang tycker jag var suveränt. Däremot var det ibland svårt att se hur en uppgift kunde 
he 2p och en annan 5p, men det beror säkert på hur mycket man själv lägger ner på en uppgift. 
Alla uppgifterna var bra och gav ett varierat urval. 

• Väldigt intressanta uppgifter och många hade också en annorlunda upplägg, vilket är positivt 
(ex. artikel) 

• Det var jättebra att man kunde väja uppgifter. Då kan man göra de mest intressanta och även 
till viss del välja vilket betyg man vill ha. Vissa av uppgifterna kändes lite fel poängmässigt. En 
poäng skulle motsvara fyra timmars arbete. En del uppgifter krävde betydligt mer arbete än 
vad de gav poäng för, andra var det precis tvärtom. Bokrecensionen var en sådan uppgift som 
gav för lite poäng. 

• Ingenting har direkt varit svårt. Utan de har varit mer tidskrävande. Så det borde kanske göras 
om så att kursen blir svårare och mindre tidskrävande Vi är ju ändå här för att lära oss och 
kanske inte göra en massa grejer som är lätta och inte ger oss något. 

• Jag tyckte det var lite för många uppgifter att göra för att komma upp i de antal poäng som 
behövdes! Den andra kursen som gick samtidigt kom lite i skymundan! Det kändes även som 
att man många gånger lade mer ner tid på uppgifterna än man fick poäng för. Dock tycker jag 
att poängsystemet ska vara kvar. Det var bra att man kunde välja vilken gräns man skulle satsa 
på samt att man fick välja vilka uppgifter man ville göra! Kanske dock lite mer poäng på varje 
deluppgift så att man kan satsa ännu mer helhjärtat på uppgifterna. Så här i efterhand är jag 
dock stolt över att ha hunnit så mycket på så kort tid! 

• Problemet med uppgifterna var kanske att man inte hade koll på om man fick si eller så 
många poäng och då veta hur mycket mer man skulle hinna med för att nå upp till sitt eget 
mål. Det ledde till onödig stress i slutet då man verkligen inte hade tid att stressa om annat än 
spelet. Flexibiliteten hos Nicholas och Andreas mildrade dock detta enormt, men kanske att 
man kan lägga in en extra veckas tid i slutet för att hinna komplettera.

• Tyvärr så kändes det som att tiden inte räckte till, speciellt mot slutet. Valfriheten under den 
här kursen har varit stor och det är jag väldigt tacksam för. Jag har kunnat påverka kursen från 
dag 1. det som kändes jobbigt var poängsystemet. Tycker att det är kul att ha ett sådant system 
för kursen, för då kan man själv bestämma vad det är man vill göra och sätta sin egen gräns (G 

 41



BILAGOR

eller VG). Men ibland kändes det som att man gjorde mycket mer än vad man fick poäng för 
eller tvärtom :) . Jag tycker att systemet ska vara kvar men att det kanske ska modifieras lite.  

• Varit kanonkurs, kanske försöka komma igång med spelet lite tidigare, feedback på alla 
uppgifter har varit kanon, man har fått bra respons av lärarna och svarat snabbt när man hade 
frågor. Det är bara designdokumentet igen då =) Att de läggs lite mer vikt på det och tidigt i 
kursen. Så man får tid att lägga upp ett bra sådant, göra en uppgift eller något obligatoriskt 
med det, så alla inser vikten av det. 

Lärarkommentar: Glädjande att se att uppgifternas upplägg varit uppskattat. Det kommer vi att 

fortsätta med i framtida kurser men samtidigt se till så att uppgiftsbeskrivningarna är omfattande och 
tydligare. Vissa valbara uppgifter kommer dessutom att tas bort eller bytas ut. Den relativa 

poängfördelningen mellan uppgifterna kommer också att ses över. Svårighetsgraden bör öka på vissa 
uppgifter utan att de för den sakens skulle kräver längre tid.

3.7 Studenternas engagemang 
Nedlagda timmar/vecka 

Snittet bland de 6 som besvarade frågan var 30 timmar per vecka (15-40) vilket är ungefär 
dubbelt så mycket som brukar anges för halvtidskurser. Kursen har med andra ord varit 
tidskrävande. 

Studenternas kommentarer om sitt eget engagemang i kursen 

• Jag tycker jag har deltagit i så mycket jag har hunnit, men har inte alltid känt att det funnits 
tid till att vara med på alla föreläsningarna.  

• Rätt så stort ibland, ibland lite mindre, beroende på belastning av andra kurser och dylikt. 

• Stort 

• Stort när det gäller projektarbeten och uppgifter. Inte så stort när det gäller föreläsningar 
eftersom de krockade med min andra kurs. 

• Till och från, Vissa uppgifter har jag engagerat mig mer än andra. 

• Väldigt bra tycker jag :) 

Studenternas kommentarer om kursens extraaktiviteter  

• Deltog tyvärr inte i mer än en av dessa aktiviteter då det inte kändes som att jag hade tid till 
det. Jag tror att som tjej hade det nog varit bra att vara med på en spelkväll, i synnerhet för att 
spela killspelen och få chansen att lära sig lite mer om dem. Kanske att man kunde lägga in 
det på schemalagd tid. 

• Jag deltog i alla aktiviteter utom flödesschema som jag missade. Spelkvällarna var roligt, 
sådana aktiviteter hittar man inte i många andra kurser på universitetet. De tillförde både 
gemenskap och analys på spel. Gästföreläsningen med David var intressant men utdragen. De 
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tillförde engagemang utanför kursen. Jag tycker att de ska vara kvar men inte obligatoriskt 
(som det var nu). 

• Jag deltog i passet om flödesscheman. Det var en kort och bra beskrivning av hur man går 
tillväga. Övriga tillfällen hade jag förhinder. 

• Jag kunde tyvärr inte närvara varken vid spelkvällarna eller passet om flödesschema så dessa 
kan jag inte uttala mig om! Gästföredraget av David tyckte jag var bra och intressant! Alltid 
bra att höra hur det är i verkliga livet. 

• Jag missade spelkvällarna och passet om flödesschema. Spelkvällarna tycker jag absolut ska 
vara kvar i framtiden (även om jag missade det). Det är ett tillfälle för alla att lära känna 
varandra lite mer och samtidigt ger det eleverna en chans att utforska nya spel. Dessutom så 
måste man ju spela spel eftersom det här är en spelkurs. Gästföredraget var bra och intressant.  

• Spelkvällarna var kul, man lärde känna gruppen bättre, eller de man inte kände sen innan och 
kom på en bra nivå. Passet om flödesscheman kan förlängas lite tycker jag med, svårt att förstå 
vikten av det när det va så kort. Gästföreläsningen var kul och intressant, men kanske gå 
igenom lite mer innan så att man kan tänka på frågor och sånt innan. 

Lärarkommentar: Det är rimligt att lägga in mer spelande på schemalagd tid, i synnerhet i början av 
kursen. Detta skulle kunna komplettera eller ersätta spelkvällen (som var ett frivilligt moment i denna 
kursen). Studenterna har, enligt vad jag kunnat se, varit ovanligt aktiva och engagerade i kursen. Trots 

att den tidsmässigt varit ganska krävande verkar det inte ha påverkat motivationen; snarare tvärtom. 
(Med möjligt undantag för de två studenter som hoppade av kursen efter ett par veckor.) Jag blev 

besviken på det låga deltagandet i kursutvärderingen eftersom jag inte kan vara säker på att de 
synpunkter som framgår här representerar allas åsikt. Jag är också lite bekymrad över den 
förhållandevis låga graden av innovation och nytänkande; spelkoncepten och spelen som skapades är 

inte särskilt originella vilket tyder på att designinslagen i kursen behöver utvecklas mer.

3.8 Kommunikationen 
First Class har använts dagligen av 5 av de 6 som besvarade frågan och samtliga (6/6) besökte 
kursens webbplats flera gånger per vecka. 4/6 anser att kursens webbplats var innehållsrik och till 
stor hjälp medan 2 bara instämmer delvis. Feedbacken från läraren har varit snabb enligt alla och 
5/6 anser att den varit tillräckligt utförlig. 

Studenternas kommentarer och ändringsförslag beträffande kommunikationen 

• Kanon med egna gruppmappar i FC, gjorde att gruppen kunde ha bra kontakt och alla se vad 
alla sa. 

• Uppgiftsbeskrivningen borde vara på svenska. Det är mycket lättare att tolka då. Så som en 
uppgift ska det aldrig vara några frågor, oklarheter eller misstolkningar. 
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• Tydligare beskrivning vad som är obligatoriskt i kursen. Jag själv och en del kurskamrater till 
mig hade inte förstått att labbarna var obligatoriska. Kan ju i och för sig bero på att jag 
missade många föreläsningar! 

Lärarkommentar: Jag kommer att fortsätta ha webbplatsen (inkl. uppgiftsbeskrivningarna) på 
engelska för att även utbytesstudenter ska kunna gå kursen. Det är rimligt att förvänta sig att 

studenterna behärskar engelska på denna nivå, inte minst för att de ska kunna tillgodogöra sig engelsk 
kurslitteratur. Dyker det upp oklarheter eller tolkningsproblem kan de enkelt lösas genom att diskutera 
dem med läraren. Instämmer i att det är viktigt att vara tydlig angående vilka moment som är 

obligatoriska. Den informationen fanns visserligen på webbplatsen men det är möjligt att den skulle 
presenterats tydligare. 

3.9 Slutomdöme 

Betyg på kursen

Snittbetyg på kursen (1-5, där 5 är bäst): 4,75. 3 anser sig ha stor nytta av att ha gått kursen och 
övriga 3 anser att de kommer att ha viss nytta av att ha gått kursen. Alla 6 skulle rekommendera 
kursen till andra studenter. 

Kursen har väckt intresse för… 

• Mycket :)....det har varit väldigt roligt, men samtidigt så har det varit oerhört svårt att hinna 
med allt. en väldigt intressant kurs som jag rekommenderar till alla spelälskare 

• Spel och hur spel är uppbyggda, man tittar på spelen på ett annat sätt efter den här kursen. 

• Spel, vad som gör ett spel bra.

• Interaktivitet, datorspel, design av grafik och spel, spelmarknadens påverkan... 

• Spelande i allmänhet. Jag skulle vilja rätta till spelmarknaden som den ser ut idag genom att 
göra fler spel som engagerar framför allt tjejer. Det finns så många våldsspel och spel som 
riktar in sig på killar. Det vill jag ändra på! 

• Utveckling men även teorin bakom spelutveckling. Särskilt könstänkande inom området. För 
första gången sedan jag började läsa vid universitetet vet jag vilket område jag vill jobba inom. 

Har kursen uppfyllt studenternas förväntningar?  

• Absolut 

• Ja! Det har varit mycket roligt och givande! 

• Kursen var rolig, men kursen i sig handlar inte bara om spelprogrammering i director, Så det 
är bättre än mina förväntningar.

• Över förväntan, varit en väldigt rolig och bra kurs. Man har lärt sig mycket! 

• Över förväntningarna. 
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• Över mina förväntningar! Har aldrig haft så roligt på en kurs innan! : )  

Studenternas avslutande kommentarer om kursen 

• Mycket intressant och rolig kurs som jag ska rekommendera andra att läsa. 

• Roligaste och bland de bästa kurserna jag läst på uni.

Lärarkommentar: Mycket positivt! Glädjande att kursen också (för några) har påverkat inställningen 

till spel och spelande och att vissa t o m skulle kunna tänka sig att jobba med spelutveckling (trots att 
spelbranschen i kursen utmålats som mycket tuff att jobba i). 

Att förändra till nästa kurs 

Det finns alltid saker att förbättra och ändra på en kurs och många gånger uppfattar läraren 
samma problem som studenterna och har ofta samma tankar om vad som skulle kunna 
förbättras. Nedanstående är de punkter jag/vi kommer att ta fasta på till kommande kurs.

• Fler designrelaterade övningar som också bör bidra till mer kreativt tänkande. 

• Bör fokusera och hänvisa mer till kurslitteraturen och kanske bli bättre på att själv basera  
föreläsningar på dess innehåll. 

• Förtydligande och förfining av poängsystemet 

• Till nästa kurs ska vi titta över labbarna både beträffande innehållet (så att de ännu tydligare 
blir spelrelaterade), men också när labbgenomgången sker. Vi bör också lägga mer tid och 
resurser på GameMaker-labbar. 

• Uppgiftsbeskrivningarna ska utvecklas både beträffande omfattning och tydlighet. Vissa  
valbara uppgifter kommer dessutom att tas bort eller bytas ut (t ex reklamfilmen som tog för 
mycket tid). Den relativa poängfördelningen mellan uppgifterna kommer också att ses över, bl 
a för att lägga större vikt på läsning och skrivande. Uppgifternas svårighetsgrad bör öka 
överlag men helst utan att tidsaspekten blir lidande. 

• Bättre utnyttjade av redovisningstimmarna, t ex redovisning och diskussion av 
övningsuppgifter. 

• Mer spelande på schemalagd tid, i synnerhet i början av kursen. (Detta skulle kunna 
komplettera eller ersätta spelkvällen.) 

• Förtydligande av vilka moment som är obligatoriska. 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4 Kursutvärdering VT06 
Detta avsnitt innefattar kursutvärderingen från kursen MEB723: Medieteknologi - 
interaktivitet och speldesign 5p VT06. Utvärderingen är skriven av universitetsadjunkt Nicholas 
Pagden och är daterad den 18 April, 2006. 

4.1 Introduction 

MEB723 Interaction and Game Design is a 5 point course (7,5 ECTS) given at half speed in 
the first half of spring 2006. 22 students were registered and 20 were active throughout the 
course. 8 were international students (Germany, Austria, China, Spain) and 12 were Swedish. 
Although at the time of writing this course evaluation some students still have assignments left 
to hand in, it is expected that all 20 students will pass the course. 

The course was given entirely in English although some of the course material was in Swedish 
due to lack of time to translate it. The course literature was selected parts of Rabin, S. (2005) 
Introduction to game development, Charles River Media, Hingham, MA. (945 pages in total) as 
well as lecture notes and an additional game-related book that each student could chose 
individually. 

Nicholas Pagden was the course convener and main lecturer. Daniel Spikol assisted in giving the 
course and was the main tutor. No other staff was involved in the course.

4.2 Brief evaluation 
The course was briefly evaluated half way through the course and again, more extensively during 
the last week (week 10). The first brief evaluation asked students to shortly and anonymously 
write notes about what worked well and not so well. It was summarized (by Nicholas) in the 
following way: 

Positive/works well

• good class environment (relaxed, flexible) 
• dynamic classes 
• intersting assignments 
• good to speak in public 
• interesting lectures 
• good literature (suggested reading and book) 
• flexibility (in choise of games, presentations, examination, projects and papers instead of tests) 
• engaging teacher 
• good discussions and seminars  
• good with lots of smaller weekly assignments  
• group work  
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• game night  
• communication works well  
• good mixture of exchange and swedish students  
• making the game

Negative/could be better 

• too many and too time consuming assignments  
• too long lectures (and in afternoons) 
• too slow feedback on assignments 
• too little lab time 
• too much time listening to others - doesn't deepen understanding 
• tutorials haven't given much so far 
• tutor not available enough 
• the project started too late 
• slides should be in English and available online or in FC 
• the webpage descriptions of assignments should be clearer and better motivated 
• should be even more discussions 
• too few practical assignments and training for the game project  

Other feedback  

• would be useful with more genreal information about Flash, such as graphics (not just 
programming) 

4.3 Course evaluation 

Comments below were made by students in the final course evaluation. 19 out of 20 students 
participated in the course evaluation. They are not summarized and are almost (but not entirely) 
literal. After each list of answers I have added personal comments, thoughts and suggestions for 
improvement until the next time the course is offered.

1. Briefly describe your own expectations on the course before it started: 

• Wanted to get to know different theories regarding games in general. 
• Expected an overview of the game market. 
• I expected it to be a programming course and get some experience on game programming.  
• To learn more about games and how to make one.  
• Didn't expect so much general information about the gaming industry. Not that it was a bad 

thing.  
• Get more game knowledge and make my first game. 
• Something about game design and a project for creating a game.  
• This is my second course in the university. Some programming skills but not so  

much. 
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• Honestly I had quite high expectations about the course. Never thought about what 
expectations I had but the course description was really interesting. 

• Fun. To get a deeper look into game design.  
• To learn about the game making process.  
• A bit of experience of computer graphics and two years of programming experience (C. C+

+, C#, Java). 
• I expected to learn more about game theory and practice and game programming. 
• Fun to learn about games. 
• I thought it was going to be more boring and a tad bit less work. 
• To learn about developing games and the actual process of doing so. 
• I started with no expectations except that it would be fun. 
• I thought it would be an interesting and fun course and I wanted to learn stuff. 
• At the beginning I thought that in this course we had theory and assignments, and I would 

learn different ways to create games. 

Comments: This shows quite a variety of expectations, but ”fun", "theory" and how to create games seem 

to be the most prominent.

2. Has the course lived up to your expectations? 

• Yes, more or less. Thought the focus wasn't as much on theory as I would have liked.  
• Some personal interests hasn't been covered.  
• Not really since this course studies both business and programming of games and the game 

programming is using Flash which will not be considered as a skill when looking for work.  
• Yes. 
• Yes, and even better than I expected.  
• Yes, I think so.  
• Yes. 
• A lot of work but it was a fun course and to create a game, but also to learn more about the 

background [of games]. 
• No, it has not. It started quite well but became nonsense. The course lost its high level.  
• I couldn't have expected it better.  
• Yes it has been fun and exciting. 
• Yes! I think I learned a lot about making an idea into a game, not only the actionscript. Also 

a more concrete picture of the game design, but of course it needs to improve more. 
• Yes, for most parts. 
• Yes. 
• Much better! 
• Pretty much, but I didn't learn that much about programming since I was working on the 

graphics. 
• More than I expected. Better.  
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• Very much.  
• Thr course lived up to all my expectations and more. 

Comments: Most students seem to have had their expectations met, although a few seemed to have 

wanted more theory or another theoretical focus. It is interesting to note that Flash might not be seen as 
useful knowledge, although I imagine that heavily depends on what line of work you see for yourself in 

the future. Considering that this course is given by Media Technology and not Computer Science 
(Datalogi) I personally think it is reasonable to use a graphical, web-related tool (such as Flash or 
Director) rather than for example C++ or Java that requires much longer development processes. 

3. Briefly describe your own interest in and commitment to the course:  

• My own interest is in media pedagogics and ethics communication. 
• Committment has been on assignments, group work, papers, literature and research on 

themes. 
• It's interesting to know a lot of information about game analysis and game work although 

they are useless because the development of games hasn't been developed enough. 
• I'm very interested in games so I have been on almost all of the classes and  

found them very interesting. 
• Been interested in games as long as I can remember. It was very interesting to hear about 

games and also to discuss games in general. 
• I like the presentation part. It lets me learn more things from the other students and share 

the subject you've researched. 
• Game marketing and creating the game.  
• Mostly the design part but also to learn some basic skills in Flash. 
• Interests in reaching a target by learning and maybe developing something. 
• It was reallt exciting to develop your own game. I've wanted to do that since I was a kid but 

never had the time! 
• I have spent most time on the game making and a little less time on the other stuff. 
• I am interested in computer games and am happy that I got a chance to create a game. 

Passion is the only thing I had before the course and maybe also some Chinese culture to 
introduce to the course. 

• Quite high. Spent a lot of time on the written assignments and even more on the actual 
game. 

• I never spent so much time on a single course. 
• Very interested. A large amount of time invested. 
• I like games so I was eager to find out more about it. 
• I was very interested at the beginning but was less committed at the end of the course. 
• This is by far the best theory course and the practial parts weren't bad at all. 
• My own interest was to develop a game and how to do that. The theory in the  course was 

OK but it wasn't my main aim. 
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Comments: Many students express an interest in the game development process, but the number and 
nature of the assignments has, in my opinion, allowed students to explore a large variety of other game-
related areas as well, including for example pedagogics, design theory, interaction design, etics, 

marketing, project management, game culture and gender issues.  

4. On average, how many hours a week have you spent on the course (including lectures, 
tutorials, seminars, assignments, reading etc.)?  

• 20-25 
• 30-40 hours a week during the 3 weeks of the project and 12-15 hours the other weeks. 
• Maybe 20  
• 20-25 
• 4 I spent much time on game programming. (3 all night works.)  
• 15 
• 20-30 hours 
• 20-25 
• In the beginning about 20 hours a week, but while developing the game about 8 hours per 

day, 7 days a week (=56 hours/week) 
• Around 40 hours 
• 20 
• 30-50 
• 40 
• 15 
• 20-30 
• 40 
• 30-40 
• 20 

Comments: It's always hard to evaluate how much time you spend on a particular task, especially if it 
is not scheduled and you happen to enjoy it. A rough estimation would indicate that students spent 
about 25 hours a week on average, which would be about 10 hours more that what is usually stated in 

similar course evaluations. The course was designed to take approximately 20 hours a week, but it was 
clear quite early that the number and nature of assignments required a somewhat larger amount of time 

than expected. I will reduce the number of assignments somewhat for the next course. 

5. There have been a number of lectures during the course. Please describe your opinions 
about them. 

• At the beginning very interesting but later on a bit superficial (probably due to the lack of 
time?) 

• The time for lectures is too long I think.  
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• I didn't really know what the lectures were about before I attended them. I make the 
decision by whether I have time or not.  

• They have been interesting and fun, not like normal lectures where you just sit and listen. 
Good with small group work and discussions in class. 

• Very interesting in general. It also shows that the teachers are very dedicated  
to the course. 

• They made sense but it would be better to move the time to the afternoon. 
• It would have been better if we could have had more discussions. 
• Good but too long lectures 
• The first ones were quite good, especially descriptions of the different techniques. 
• Really interesting, although I didn't like the focus on Chris Crawford. He is an interesting 

example but only one view of hundreds. 
• I think they are really good and it always ends up with some discussions which is great.  
• That was good. Gave me the conceptual parts of games.  
• A bit long mayby. I tend to lose concentration the last two hours. The actual content of the 

lectures has always been very qualitative however.  
• Good. 
• Interesting lectures though not too helpful for making the game. 
• Good and interesting but too long sessions.  
• Lectures have a tendency to get a bit boring since they are so very long. The movies and 

game nights are a big plus though. 
• They were pretty interesting and informative. I learned a lot from them. 
• The lectures have been quite nice because they are necessary. I think that  there are too many 

hours per week for this course but it doesn't mean that it is not OK. 

Comments: The lectures probably were too long, although most of them included discussions, group 

work, fairly long coffee breaks etc. However, I will schedule 3 hour lectures for the lext course since that's 
probably sufficient. Discussions seem to be appreciated by most students so I'll try to put more focus on 
that. 

6. There was two game nights. Did you participate in them, and if so, what did you think 
about them? Why? 

• Great idea - not only to get to know people but also different games. It contributes to the 
team/group spirit.  

• No. 
• I participated in the first one and it was fun. There should have been more people though, so 

you could try more games. Now there was like 2-3 groups playing. 
• Attended both. It was a nice initiative. Nice to try other games that I normally don't play.  
• I participated in one. I liked it. It was relaxed and I could also try some good games I'd 

never played before. 
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• Yes, I attended one. Some game I never played but there was no description of them. Better 
wih a short description.  

• I love them. More game nights. One learns from other guys in the course. 
• Great. This was a nice thing. Getting to know the people in the course was a nice experience. 
• They were really nice and I was at both. I don't have that much time for games. I also 

enjoyed the borad games more than the computer games since they are more social. 
• I participated in one of them but somehow didn't take part in the other one. I liked the 

game night and had fun and got to know people better.  
• I didn't participate in them due to lack of time.  
• No. 
• No. 
• Went for both, was great. The reason being you really got to know all the people in class.  
• Yes I did. It was very fun, mostly because of group bonding.  
• Generally too few people shoed up, otherwise very nice. 
• I couldn't participate. 

Comments: About half the group participated in the game nights and those that were there seemed to 
appreciate them, both for the actual game play experience but maybe primarily to socialize with and get 
to know other students in the course. It was unfortunate that not everybody could participate. In future 

courses I'll move one "game night" to a scheduled seminar to provide better opportunity for everyone to 
participate. Also I think the "game nights" (or maybe thay should be called "game sessions"?) could be used 

better so that the reviewd board games and computer games could be presented in conjunction. 

7. Did you read to course literature (Rabin)? If yes, what did you think of it? If no, why not? 

• Too much, but interesting and well researched. Too expensive. 
• No. I think it's useless.  
• No. I did buy the book and wanted to read it but somehow I didn't. A small part may be 

that I got it after the first assignments where it would have been needed. 
• Did not read it.  
• Actually I only read a very limited part of the text book.  
• Yes, part of the book. It's too thick. 
• Read some of it for assignments. A good book, but big.  
• Read a bit of it. It is quite a big book and more of a reference book than a book to be just 

read. 
• As much as I could in the beginning and later only what I needed. It's a good book and I'll 

read more of it. 
• I have read some parts. I think it gave a good basic idea about the things I needed to know.  
• Yes, but not much after I got into the game programming.  
• Yes I've read it. It's a very good and detailed book.  
• No. 
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• No. 
• Read it a bit to refer to for assignments and had a look around it. 
• No. 
• Not all the required chapters, but if you give it some time it gives you a good idea of what 

ludology is. 

Comments: Comments about course literature being too thick or too expensive is quite common in 
course evaluations but doesn't say much about whether it's useful or not. Also, comments from students 
who haven't read at least parts of the book can of course be ignored completely. When it comes to those 

who actually read it, most seem to think it was good, detailed and interesting. I'll keep this book for the 
next course but try to make it more relevant and practically useful for the assignments. 

8. What did you think of the course website and different course web pages? 

• Slides in English please!  
• It's OK. Quite clear. 
• It was good, execept the assignment page which was sometimes a bit unclear about what you 

had to do. The schedule got updated often which was good.  
• Good website, no complaints. 
• The website is quite good. It lists a lot of useful information and is very  

detailed and nice.  
• It's good but needs to be updated more often. 
• Sometimes hard to understand because it didn't always have the right  

schedule. 
• Good information and nicely structured. Definitely good.  
• All important information is there but the navigation isn't perfect.  
• Good.  
• It is good compared to others. 
• The website wasn't always up to date but otherwise it was fine. 
• Alright. Could be more updated.  
• Not up to date and not enough information.  
• Pretty clear about what needed to be done. 
• OK. Could update it more often. Often one thing was said in FC and another on the 

website. 
• Informative and no info lacking.  

Comments: Some slides and some other lecture material was in Swedish, which of course was a 

problem for the international students. I'll certainly try to translate it into English until next course, 
but that takes time so no promises. The website seems to have been informative but not always 

sufficiently updated. This was partly due to lack of time but occationally intentional to keep the course as 
flexible as possible. It's something I'll try to improve on until next time. 
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9. Did you follow and read any of the linked articles/resources? 

• Yes some, according to personal interests. 
• I read only when I need to, e.g. when programming. 
• No. 
• Only a few.  
• Yes. 
• Sometimes. 
• Some of them, but not all. 
• Some, maybe two or three. 
• Yes, but not much since I didn't have enough time.  
• I read some and those were pretty good. Some were a bit hard to understand though. 
• Yes, some of them. 
• Some of them, especially at the beginning of the course.  
• Yes. 
• No. 
• Rarely. Maybe a few. 
• Some. 
• Yepp, 2 I think.  

Comments: The course website includes lots of links to other sources but they are mainly intended as 
further reading or as useful resources for some assignments.

10. Did the communication in the course work well (FC, teacher to student, student to 
student, at lectures, tutorials and seminars)? 

• FC is a good communication tool, though there have been problems with access. 
• Feedback too some time. 
• Communication within my group was very bad, as well as the work cooperation/interaction, 

but it got better. 
• I think I've been very active. 
• Yes. 
• Yes. 
• FC is a very good tool for communication. Teacher to student communication is quite good 

too.  
• Yes. 
• Didn't use FC so much in the beginning of the course.  
• FC sucks! Shoud use WebCT or just e-mail. Communication in general was  

good. 
• Worked great. Also FC worked better than I expected. 
• Very well. 
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• I think it was a little hard to contact the teacher after class but maybe I didn't find the right 
way. 

• Yes. 
• Yes. 
• Very well  
• Yes, answers were usually fast and clear.  
• Yes, FC works well. 
• For me, very much so. 
• The communication was excellent. Teachers were always available for the students.  

Comments: The general communication seems to have worked well and that is also our experience. This 

is partly due to the large number of scheduled hours. When it comes to First Class almost everyone seem 
to appreciate it although some of the international students had problems with it. FC will remain as the 
course platform. Having the course in English, and presenting in English, doesn't seem to have been 

much of a problem for anyone. As noted in the first brief evaluation feedback from me took way too long 
though. 

11. There have been several tutorials and hands-on sessions. What is your experience of these?
How could they be improved? 

• Tutorials didn't seem to be well planned so excitement about programmes therefore slowed 
down. 

• Only useful for the guys who do the implementation work and for those who do graphics 
and sound. I didn't really put any emphasis on it. 

• I would have wanted real tutorials for Flash like it was supposed to be because now we have 

had to learn all the programming ourselves, but of course with Daniel ś good help.  

• Somewhat redundant before the game development started. But Daniel is good at teaching 
Flash. 

• It's the time to ask questions, bring them to class and discuss with Daniel. I don't think the 
tutorials should be so long. Now they are 4 hours but perhaps 2 is enough. 

• It helps a lot. It would be better if there was literature for each tutorial. 
• Didn't learn so much there. More tutorials. 
• Tutorials could be improved by not only having descriptions on how to do stuff but also 

some small exercises to try it out for yourself during the tutorials. 
• As I was not the programmer of the game I haven't spent a lot of time on them. But when i 

did they were good.  
• It would be better if we had some experience/practice before the tutorial - we would learn 

more. 
• Haven't attended them since I wasn't in charge of programming in my group. 
• Didn't have time to go on them. 
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• Not very helpful if you're not a programmer. 
• There could have been some general assignment for Flash/Director. 
• I personally feel like I learn more by working at home. 
• They could start on a different level or just start earlier. The problem was that they collided 

with the other assignments. 
• I didn't attent the tutorials. I didn't have too much time. Probably I would like to spend 

more time programming C++ and OpenGL instead of Flash or Director.  

Comments: There was a problem with tutorials, partly due to the fact that this was the first time we 

used Flash in the course, and partly since the tutor was inexperienced as a tutor (although he was very 
experienced in Flash itself ). For the next course we aim to have a number of basic tutorials that 

everybody is supposed to do, and then a handful of more specific tutorials targeted towards different 
topics such as programming, graphics, sound and project management. The tutorials should also be 
shorter and integrate better with the game creation assignment. 

12. There have been almost weekly seminars where you presented assignments and listened to 
other student’s presentations. How do you feel about those? 

• They were OK, sometimes a bit too much workload (aspecially if one is taking other courses 
at the same time) but interesting and helpful. 

• Sometimes it was kind of boing to listen to all other presentations. 
• They were fun and have helped me in the presentation area. I now feel more comfortable 

talking in front of the class. They have been done in a fun way which helps a lot. But one per 
week is a bit much. 

• Great to practise speaking in front of people and also to practise English. It also keeps the 
students involved more in the course rahter than just having one big assignment in the end 
of the course. 

• Very good, but could you move them to the afternoon? Because sometimes I stayed up very 
late to finish the assignments the day before a presentation and it became quite a challenge 
to get up so early! 

• They're good, although I didn't do too well. 
• Good but sometimes too long presentations. 
• Bad, boring, annoying, Writing about a book one doesn't have time to read, listening to 10 

different ego-shooter-games, explaining a boardgame and again spending an amount of 
hours on listening to other games made this course really long-winded. 

• Interesting, but a lot of work, especially the analysis and the book review, because as soon as 
the development started I had no time left. 

• Good. Maybe a bit too many but nice discussions in them.  
• It's OK to listen to other student's presentations but I feel nervous to present by myself. It's 

hard for me to express my ideas and opinions to others in English. 
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• You tend to lose concentration after a few presentations but the discussions were more 
interesting. 

• Good. It's nice to learn to speak in front of people. It should be mandatory though to be 
effective. 

• Very enjoyable! 
• Honestly it gets a bit boring in the long run, but it's a good way to have  

examination and personally I enjoy doing presentations. 
• I need to work on my presentation skills so that's very good.  
• Maybe you didn't learn much but I liked them. I think I've gotten braver ”on stage”. 
• It was great. Sometimes it can seem boring but it helps the students a lot and I think it is 

one of the best things in the course.  

Comments: The actual contents of the seminars seem to be appreciated, although the seminars 
themselves were a bit too long. Several students realize the need to work on their presentation skills but 

it might be a bit much to listen to so many presentations. For the next course we'll try to either break up 
the class in two groups so that one group can have a seminar/discussion and the other a tutorial/

workshop, or to have a seminar every second week instead. That might lead to higher motivation to 
participate in discussions and a shorter, less repetitive session. 

13. There’s been a number of assignments (board game review, computer game review, 
computer game analysis, book review, paper/article, game proposal, game design document, 
creating the game and PR& marketing). What are your feeling about the assignments? 

• The board game review and the computer game review could have been one assignment. 
• The PR & marketing is not necessary - time should be spent on making the game. 
• They were good, providing fun subjects to talk about. But, as said before, one per week was a 

bit much. 
• Didn't like the book review. IT takes a lot of time and I'm not really interested in reading 

other books either. 
• Generally they're very good, but would be even better with the support of more theory. 
• The game design document is a little hard. Enough time. Made sense. The difficulty didn’t 

really increase but they did require some theory and showed my understanding.  
• I think the first assignments are good (game reviess and analysis) but the book review took 

too much time.  
• I didn't like the book review that much and I didn't do the paper/article at all. The computer 

game analysis was a little bit unclear about what to do.  
• I think a little more time on them would be to recommend.  
• For me it's too hard and took too much time. But they really made sense when  

I got a little deeper into it. I think I need more theory to show my  
understanding. 
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• I like writing so this approach suited me well. I especially liked the computer game review, 
the analysis and the book review. 

• Fewer assignments and more time for the game development. 
• Very interesting assignments, a lot of fun though they perhaps required too much time.  
• The first assignments (board game and computer game review) was OK, but later 

assignments were too hard due to lack of time.  
• Most are OK. The book review is way to big. 5 pages about a game book is a lot.  
• Too many in the time given, but then all of them weren't mandatory. And yes, theory was 

needed.  
• I think that there are too many assignments and that they require quite a lot of work but 

continue with the presentations as it is really nice work. The assignments are normal level.  

Comments: There were a bit too many assignments and in future courses I'll try to reduce the number 
of them and possibly combine them so that they become a bit harder and require more theoretical 

understanding. The book review wasn't very popular, possibly because it came a bit too late in the course 
when students were already busy designing their games. It at all possible we'll introduce the game 

creation assignment earlier in the course and maybe integrate it more with the tutorials. Only a few 
students did the optional assignments (most likely due to lack of time) so I think it's safe to remove them. 
I noted that a lot of students read or downloaded other student's assignments from FC so I believe they 

were also useful as tools for knowledge.  

14. Nicholas was the course convener, held most of the lectures, seminars and provided most of 
the feedback. What are your thoughts about him? What did he do well? What could he 
improve on? 

• He was flexible, understanding, fun. 
• Could be a bit stricter sometimes regarding deadlines etc.  
• You can tell he is interested in the subject from the start and he makes the lectures fun and 

interesting. Best teacher I've had here. 
• Very dedicated.  
• I lilke him. Very kind and patient and it feels easy to talk to him. I really like him.  
• He really knows much about games and did well for the classes and feedback. He could 

improve on updating the assignments (simiular to the tutorials). 
• Interesting lectures. Easy to speak to and you got feedback fast if you asked him something. 

[Flexible deadlines were good.]  
• Nice and interesting personality. Some statements were not correctly explained I think.  
• Good course. 
• I think he is a really great teacher and shows a lot of commitment to the course.  
• I think he is a pretty good teacher and also really nice to us exchange students. I think if it 

took less time to put the resources in FC it would make him perfect. 
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• He seemed very interested and committed to the course. It took a bit too long to get 
feedback on the assignments however.  

• 10 out of 10 points.  
• Very interesting lectures. Though they contained too little valuable information and was a 

little out of context.  
• Interesting topics and views, nothing to complain about.  
• As I said before, shorter lectures. Other than that Nicholas is by far the best lecturer at 

Media Technology.  
• He is pretty good in what he likes to do. He understands the students and gives good 

constructive criticism.  
• I think that Nicholas is doing a really good work and he is always available for students. 

Comments: OK, sounds reassuring. Since I've been aware that the course has been quite tough I've 
tried to be flexible about as many aspects of it as possible. 

15. Daniel was the tutor, held the tutorials and provided feedback on the games. What are your 
thoughts about him? What did he do well? What could he improve on? 

• It was his first time right? He seems to be very likeable, smart and contributing. What a pity 
that we did not hear too much from him. 

• Really good with a tutor who has worked with games in the gaming industry. Interesting to 
listen to and knows what he is talking about.  

• Wasn't too informed about the course to begin with but is a good tutor.  
• I know Daniel is very busy but I would have liked more detailed replies to my  

questions. That would have helped me much more.  
• He is familiar with Flash and Director and did good in the introduction of Flash. Some 

samples of programming would have helped.  
• He knows a lot of stuff but I didn't learn so much there. Maybe there should have been 

more basic actionscript in the beginning. 
• OK at everything.  
• Nice guy with good ideas but wasn't much of a help for programming. Maybe he could have 

been more of a help if we had used Director. 
• I think he is a really great teacher and shows a lot of commitment to the course.  
• He actually helped a lot to bring me into Flash. I think he did well in his responsibilities.  
• Very competent. He wasn't here so much at the beginning of the course however. 
• He did good. 
• Didn't have much to do with him, but he seemed helpful though. 
• Probably lacking experience on tutoring, but very skilled. 
• Very good. Nice to see the games he had been working on. 
• He is pretty good in what he likes to do. 
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• I didn't go to the tutorials but as Nicholas, he has been surrporting the students at any 
moment.  

Comments: This sounds reassuring too. Daniel is new in the role of tutor and since he was brought into 

the course rather late he didn't really get enough time to create tutorials. I don't think that will be a 
problem in the future. 

16. Is there anything in particular what you really liked or disliked about the course? 

• I liked the discussions a lot. 
• Liked the reviews and presentations. Also the small group assignment during the lectures. 
• No. 
• The game was really fun to do. 
• A lot of fun, a lot of work. Nice people and interesting lectures. 
• I really like the game making.  
• I really like the experience of creating a game. 
• I think it was generally good except that it took a long time to get feedback. 
• I really liked the game assignment. 
• Really liked the open discussions in the lectures in the beginning. Too unstructured though. 
• I disliked the heavy workload considering it's only a 5 point course. 
• I dislike the book review but like everything else.  
• I liked the communication and the points part. 
• I really liked all of the course. 

Comments: Discussions and making the game seem popular, but the heavy workload, the book review 
and the late feedback was not. 

17. Would you recommend this course to other students? 

• Yes, to those who are interested in the theme and who like to work practically. 
• Yep! 
• Yes. 
• Advise: Prepare enough time for this course and you could learn more. 
• Yes. 
• Depends on what they want to learn.  
• Of course. I would do it a second time to make another game :-) 
• Yes!  
• I think that when I show the game I made to them they will come here automatically. 
• Yes. 
• Yes. 
• Yes. 
• Definitely. 
• Yes, it's fun.  
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• Of course. 
• Yes. 

Comments: Glad to hear. I think this is due to "the fun factor", the flexibility and nice social 

environment. 

18. On a scale 1-5 where 5 is best, how would you grade the course as a whole? 

• 3-4 
• 5 
• 4 
• 4 
• 4 
• 4 
• For me it's a 2 because I feel like I did not learn anything at all. For another student it might 

be a 3 or 4. 
• 5 
• 4 
• 5 
• 5 
• 5 
• 4 for fun, 3 for valuable experience. 
• 3,5 
• 4 
• 5 
• 5 

Comments: Average 4,2 although this doesn't really say much about the course. 

19. Any other comments, suggestions, ideas, thoughts etc. that you want to share…

• Maybe some more assignments or something to start the making of the game [earlier]. Now 
it started halfway into the course and it feels like more time could have been used in the 
beginning. 

• Had a nice course and made a nice game.  
• Too much stuff to do for 5 points. Think it's more like a 10 points course.  
• I would like a history/overview page on the course homepage where you can play the games 

made during last year's course. 
• Skip one of the assignments and add one more week to the game development. :-) 
• Quite a lot of work in this course. It could be a 10 credit course instead.  
• Keep evolving the course and it will soon be rated a 5.  
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• Having some kind of mandatory task for Flash or Director. Maybe making a  
smaller game. Skip the book review. Since I did the graphics for my game I  
didn't learn any Flash at all and that is what I wanted from the start. 

• Keep up the good work  

Comments: I think most of this has already been addressed in the above comments.  

20. Other  

• I'm considering removing the PR/marketing assignment for the game as it seems to distract. 
• Game design, prototyping, testing and marketing should be stressed more. 

• Some of my feedback should come directly in the seminars instead of in  

writing (several weeks after the assignment). Would be more useful and would reduce my 
workload a lot. 

• Assignment writing, paper writing, references, use of images and screenshots etc. should be 
covered better in the seminars.

• We need smaller assignments/tasks/group work/discussions for lectures and seminars. 
• We need to assign group member roles earlier and discuss whether one should try to learn 

new things or improve on existing skills. 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5 Kursutvärdering VT08 
Detta avsnitt innefattar kursutvärderingen från kursen ME2032: Speldesign 7,5hp VT08. 
Utvärderingen är skriven av universitetsadjunkt Nicholas Pagden. Kursutvärderingen är skriven 
på engelska då kursen togs av program- och utbytesstudenter. 

5.1 Background information 

ME2032 Game Design is a 7,5 ECTS course given at 50% speed on campus. It was initially 
attended by 8 students, but during the first half of the course 2 students dropped out due to 
personal reasons. 

All in all there was approximately 37 hours of lectures, 24 hours of tutorials and 12 hours of 
other scheduled time for student presentations, game nights, group meetings etc., totalling about 
73 hours all-in-all.  

The course evaluation form (see below) was completed by 4 out of 6 students. 

5.2 Summary of the course evaluation 

• The course seemed to have lived up to the students' expectations and both the lectures and 
tutorials were considered good to very good. 

• More time could have been spent on discussing the practical assignments and showing more 
examples. More lectures and tutorials on ActionScript might also have been a good idea. 

• The literature was appreciated, but wasn't read much. 
• The assignments were considered to be meaningful and communication with the teachers has 

worked well. 
• Including time spent in the classroom, students spent 20-40 hours per week on the course. 
• Despite an unusual amount of time spent in the classroom, nobody thought it was too much, 

rather the contrary. 
• Creating the game and the teamwork involved was the most appreciated aspect of the course, 

although more time for coming up with a game idea would be nice. Playing the boardgame 
"Diplomacy" was also considered fun.  

• Some tension due to interruptions and lack of respect from peers was mentioned. 
• Everyone would recommend the course to others. 

5.3 Teacher’s comments 
Although I’m happy with the course in general I’ve seen three problems with it: 

1. There were very few students taking the course which probably had a negative effect on 
discussions, seminars and tutorials. Had there been more students there would have been 
more of a “critical mass”. The low number of students also led to an overestimation of the 
number of hours needed for class time. 
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2. I was on parental leave for four weeks during the first half of the course. Even though this 
had been planned for, it wasn’t optimal and might have had a negative effect on the course. 

3. Due to point 2, most of the theory was covered during the first two weeks, and that was also 
when the theoretical assignment had to be done. Since this was also the first time the course 
was given in its current form, the theory therefore didn’t get the attention it needed and 
caused some difficulties in evaluation of students’ theoretical understanding. 

5.4 The original course evaluation form 
Please grade/answer these questions. 1 = I completely disagree,  5 = I completely agree 

1. The course lived up to my expectations. 

2. I have read the literature. 

3. The literature was good. 

4. The lectures were good. 

5. The lectures could be improved by... 

6. Nicholas would be a better teacher if he... 

7. The tutorials were good. 

8. The tutorials could be improved by... 

9. Magnus would be a better teacher if he... 

10. I would have liked more of... 

11. I would have liked less of… 

12. The assignments were meaningful. 

13. The communication with the teachers has worked well. 

14. There were too many hours of class each week. 

15. On average, I think I spent about ... hours per week on the course. 

16. I am happy with my own effort (attendance, time spent on assignments and 
tutorials, etc.) 

17. What did you like most about the course? 

18. What did you like least about the course? 

19. I would recommend this course to others.  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6 Kursutvärdering VT09 
Detta avsnitt innefattar kursutvärderingen från kursen ME2032: Speldesign 7,5hp VT09. 
Utvärderingen är skriven av universitetsadjunkt Nicholas Pagden och är daterad den sjunde Maj. 
Kursutvärderingen är skriven på engelska då kursen togs av program- och utbytesstudenter. 

6.1 Background information 

ME2032 Game Design is a 7,5 ECTS course given at 50% speed on campus. It was attended by 
15 students. The course evaluation was completed by 12 of the 15 students (80 %). 

6.2 Summary of the course evaluation (questions and average grades/
comments) 

Please grade/answer these questions. 1 = I completely disagree, 5 = I completely agree 

1. The course lived up to my expectations. 4,7

2. I have read the literature. 4,3 Rules of Play (Salen & Zimmerman)

3. The literature was god. 4,2

4. The lectures was good. 4,7

5. The lectures could be improved by…

• Vet ej. Nöjd med föreläsningarna.  

• Nothing really. 
• Besök från näringslivet. 

• Fler spelexempel bra/dåliga. 

• Fler exampel kanske?

6. The lectures could be improved by…

7. Nicholas would be a better teacher if he…

• Hade en kavaj likt Runes :-) 
• Bought us candy 

• Kunde fixa fler studiebesök 

• Jag tycker att Nicholas har uppnått mina 
förväntningar, han är kunnig men även mänsklig  

• Jag tycker han har förståelse för sina elever vilket jag 
tycker är viktigt.  

• Jag tycker han är bra.

8. The tutorials were good.

• 3,7 
• Har inte haft möjlighet att närvara 
• Kanske lite väl tidskrävande, krockar med projektet 

• Har inte använt mig särskilt mycket av tutorials
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9. The tutorials could be improved by…

• Lugnare tempo under genomgångarna. 

• Mindre från scratch uppgifter. 
• More thorough tutorials 

• Bryta ned klassen till mindre grupper för att minska 
att flera inte hänger med i det som görs. 

• Mer praktiska övningar i själva labben, lektionslabb.  

• Bättre koll på vart alla ligger vad de kan och inte kan 
så alla hänger med.  

• Man lärde sig mer på föreläsningen. T ex spela spel.

10. I would have liked more of…

• Gästföreläsningar av folk ifrån spelbranschen. 
• The course was well balanced. 

• Studiebesök på spelföretag. 

• Tyckte det hela täcktes bra på den korta tiden, men 
hade varit roligare/mer givande om kursen varit 15 hp.

• Speltestning kanske, men är helt nöjd. 
• Nothing. 

• Mer praktiska övningar som t ex spela spel Spelkvällar 
som är obligatoriskt.

11. I would have liked less of…
• Nothing. 

• Finns inget. 
• Fanns inget.

12. The assignments were meaningful. 4,5

13. The communication with the teachers has worked 
well.

• 4,8 
• Till och från.

14. There were too many hours of class each week.

• 2,4 

• Lagom 

• Det har varit lagom 

• För utspritt. Lägg dem antingen tillsammans på den 
tidigare delen av veckan/senare delen av veckan.

15. On average, I think I spent about ____ hours per 
week on the course. 11,3 hours

16. I am happy with my own effort (attendance, time 
spent on assignments and tutorials, etc.)

• 4,3 
• Could’ve done more reading.
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17. What did you like most about the course?

• Creating our own game. 

• The mix of different subjects. 
• The project of the course. 

• Att spelet blev uppskattat. 

• Designa spelet. 
• Att få arbeta kreativt med ett spelprojekt. 

• Allt överlag, spelprojektet var roligast. 
• Mycket frihet gällande projektet. 

• Spelprojekten. 

• The project. 
• Jag tyckte om kursen, men kanske ska fundera på att 

göra om den till en 15 hp kurs istället så man hinner 
bli riktigt insatt i ämnet. 

• Att läraren tog exempel eller eleverna fick spela spel 
eller göra praktisk och sen att man fick feedback 
genom att läraren berättade vad som hände när man 
spelade.

18. What did you like least about the course?

• It was too short. 

• Nothing. 

• The course is too short. 
• Tentan. 

• The Flash assignments. 

• Inget jag kan komma på mer än det jag skrivit innan. 

• Vet ej.

19. I would recommend this course to others.

• 4,8. 
• Om de har spelintresse. 

• Ja! 

• Of course.
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6.3 Teacher comments 

• Playing and showing more games in class and in the tutorials would have been useful.
• The current size of the project groups might be too big. For future course maybe sizes of 2-3 

students would be better.
• The game projects should start even earlier... if possible.
• The Flash tutorials have not been integrated well enough in the course and the Flash 

assignments take too much valuable time from the design process. In future courses I think 
we’ll simply skip the Flash tutorials completely and allow students to use (and learn!) any tool 
they want to use.

• There were too few hands-on exercises, especially in the second half of the course. These 
activities should also in part be related to the various roles within the project groups.

• There were also too few hours of class each week. Another 2-3 hours per week (i.e. 7-9 hours 
of scheduled time per week) seems more reasonable and allows for more hands-on exercises 
and discussions.

• There needs to be more guest lecturers and at least one study visit per course.
• It should be a requirement to create a paper/physical prototype of the games before 

implementation in code begins.
• Each game should be accompanied by some form of marketing campaign (banners, web pages, 

behind-the-scenes film etc.)
• There’s a need for clearly stated roles, authorities and responsibilities within the groups and 

especially what authority the project leader should have. Currently the project leader has the 
overall responsibility but lacks authority to exert any real power which creates a confusing and 
stressful situation.
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7 Kursutvärdering VT10 
Detta avsnitt innefattar kursutvärderingen från kursen 1ME203: Speldesign 7,5hp VT10. 
Utvärderingen är skriven av universitetsadjunkt Nicholas Pagden och är daterad April, 2010. 

7.1 Kommentarer från studenterna 
Jag hade velat ha mer av… 

• Programmering och grafik. Praktiska tips. 
• Gästföreläsning på ett dator-/tv-spel:s företag om det finns någon i närheten, för att se hur 

du arbetar och gör spel, hade varit intressant förutom, Boss Media som gör casino spel. 
• Datorspelsdelen. Den kändes som den största och mest väsentliga delen av vad vi gjorde 

(eftersom den uppföljdes av en så pass stor redovisning osv). Hade velat ha fler veckor att 
jobba med det. 

• Gästföreläsningar som med Spikol och Toll. De var verkligen intressanta. 
• Lära sig att skapa datorspelen så man slipper läras sig allt själv. Kanske någon genomgång av 

Flash? eller kanske Game Maker? 
• Datorspel 
• Labbar med Game Maker  

Lärarkommentarer:  Kursen handlar i första hand om speldesign, inte om spelprogrammering eller 

spelutveckling, och då måste fokus ligga på just design. Därmed inte sagt att vi inte skulle kunna lyfta 

fram programmering och grafik mer.  Det finns såvitt jag vet inga spelutvecklingsföretag i regionen 

utan det är i så fall Malmö, Göteborg och Stockholm som är aktuellt. Studiebesök på spelföretag är svåra 
att få till och tar mycket tid att organisera, men vi kan arbeta hårdare med det om det finns stort 

intresse. Gästföreläsningar tar förstås också en del tid att arrangera men är lättare och därför har vi 
valt att satsa på det. Game Maker verkar ha varit populärt men är å andra sidan ett förhållande 

enkelt program att sätta sig in i själv. Det finns ett stort community och gott om tutorials på nätet, så 
att ta fram nya labbar ger antagligen inte mycket i förhållande till investerad tid från vår sida. 
Möjligen skulle vi ge lästips istället. Att ha labbar i Flash har vi försökt med tidigare men då riskerar 

kursen att bli att bli en kurs i spelutveckling i Flash vilket vi inte vill. 

Jag hade velat ha mindre av… 

• Teori, Textspel, Onödig filmvisning.
• Som jag skrev tidigare tyckte jag textspelet var överflödigt. Det hade kunnat skippas helt. 
• Textspelen - kändes väldigt onödigt att lära sig att skapa dem. 
• Brädspel 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Lärarkommentarer: Särskilt mycket teori har det inte varit i förhållande till tidigare kursen men jag 
håller med om att det varit lite för mycket film. Jag, liksom flera av de som besvarade enkätfrågan anser 
att de lärde sig en del på att arbeta med textspel, men licensproblematiken skapade problem och gjorde 

att uppgiften drog ut på tiden; tid som bättre hade kunnat användas till annat. I framtida kurser 
kommer jag sannolikt att ta bort textspelsuppgiften men ha med det som en labb istället. 

Brädspelsuppgiften kommer att behållas och få ungefär lika mycket tid (dvs 3-4 veckor) som i denna 
kursen, men ska förtydligas och förstärkas. Inte minst gäller detta testning och att vi som lärare måste 
speltesta spelen tidigare. Brädspel av frågesportskaraktär kommer framöver inte att tillåtas då 

skapandet av frågorna riskerar att stjäla tid från design av spelmekaniken. 

Vad tyckte du bäst om med kursen? 

• Att göra brädspel och Daniel Tolls föreläsning.  
• Brädspelet, textspelet och speleftermiddagarna. De uppgifterna och aktiviteter gör att 

klasskamraterna kommer mer tillsammans och lär känna varandra bättre, tyckte jag. 
• Det faktum att vi gjorde alla uppgifter som grupparbeten. Det verkar som att alla i 

grupperna (i.a.f i mina grupper) hade en jämn arbetsfördelning. Grupperna var lagom stora 
grupper för de uppgifterna vi skulle utföra. 

• Det bästa med kursen tycker jag nog var samarbetet och arbetet med brädspelet. Det kändes 
coolt att arbeta på ett lite annorlunda sätt än att hela tiden sitta vid en dator och lösa saker 
med hjälp av kod. En sjukt skön omväxling. 

• Att vi gjorde olika spel, även om datorspelet var roligast så var textspelet väldigt lärorikt. 
Brädspelet var nog ett bra sätt att komma in i speltänket på. 

• Att man hade mycket lektionstid till att göra spelen på så sätt slipper man sitta massa på sin 
"fritid" och jobba. 

• Föreläsningarna var väldigt intressanta ibland. 
• Att göra brädspelet och anordna speltestningskväll.

Lärarkommentarer: Vi kommer att behålla ungefär samma upplägg med mycket schemalagd tid, 
speleftermiddagar och ”extern” speltestning i framtida kurser. Jag tror också att brädspelsuppgiften är ett 
bra sätt att introducera speldesign på och att grupparbeten är en självklarhet oavsett vilken typ av spel 

man designar. Tror också att kravet på nya gruppindelningar i de olika uppgifterna har bidragit till 
klassgemenskap och i slutändan till bättre spel.

Vad tyckte du sämst om med kursen? 

• Knasigt tenta-upplägg. 
• Textspelen. 
• Tentan, hade den varit obligatoriskt kanske varit bättre. 
• Jag tyckte inte om röstningssystemet av datorspelen och att grupperna skapades utefter det. 

Jag lyckades hamna i en grupp där jag kände att jag inte fick visa mina framfötter riktigt och 
där jag kände att jag hade kunnat göra det mycket bättre om jag t.ex hade fått utveckla min 
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egen idé. Kanske skulle man kunna vara ännu mindre grupper typ 2 och 2? Skulle ju vara 
perfekt att ha en som programmerar och en som är grafiker. Då hade ingen känt sig 
överflödig. 

• Bitvis dålig struktur. 

• Att den var väldigt rörig. Mycket som inte fungerade mm. Och det kände som man fick lära 
sig allting själv. Men det kanske var det som var meningen? 

• Ojämnheten. 
• Textspelen.

Kursen hade kunnat förbättras genom att...  

• Dumpa textspel och satsa mer på datorspel. 
• Att tentan kunde varit obligatorisk, det hade gjort att man läst mer i litteraturen och förstått 

mer av design i spel. 
• Kanske slå ihop bordsspel och textspel till en enda uppgift och låta grupperna välja vilket av 

dem de vill göra. Men då göra ett mycket större textspel än det vår klass hade som krav. Och 
att hålla uppgifterna mer separerade från varandra tidsmässigt, nu har vi deadline på alla 
våra spel samtidigt vecka 14. Det hade varit lättare att fokusera helt på ett spel i taget och 
låta uppgift 2 börja efter att uppgift 1 har haft sin deadline. 

• Mer struktur och mer kontroll. Ibland kändes det lite väl slappt och luddigt i förklaringen av 
hur uppgifterna skulle se ut osv. Jag skulle också velat se att det är lite tydligare regler när 
grupper skapas. T.ex som att det inte bara blir en grupp med folk som har samma 
egenskaper, utan att man kompletterar varandra. 

• Kanske ge lite tydligare riktlinjer. Dock tycker jag att det var bra att vi hade det så pass 
öppet och valfritt som det var. Det var svårt att veta hur man bedömdes. 

• Kändes som vi var dem första som hade denna kursen, kände som vi var försökskaniner. 
Kursen kändes väldigt oplanerad. Hade velat ha en bättre struktur på kursen. 

• Mindre luddiga uppgifter. väldigt oklart vad det var tänkt att man skulle göra ibland. 

• Obligatorisk tenta, bättre gruppindelningar i datorspelen (att lärarna hade haft större  

inflytande på gruppindelningarna), och fler krav på spelkoncepten (och presentationen av 
dom).

Lärarkommentarer: Denna kurs hade ett ganska annorlunda upplägg och innehåll jämfört med 

tidigare kurser vilket har gjort att många moment var helt nya. Det, i kombination med att jag som 
kursansvarig precis kommit tillbaka efter en längre pappaledighet där jag inte haft möjlighet att 

detaljplanera, gjorde att kursens struktur bitvis blev ojämn, otydlig och rörig, inte minst beträffande 
tydliga uppgiftsbeskrivningar, bedömningskrav och deadlines, Textspelsuppgiften fungerade inte bra och 
i efterhand önskar jag att tentan varit obligatorisk samt mer traditionell med möjlighet till omtenta. 

Även designkonceptuppgiften och den efterföljande röstningsproceduren behöver ses över för att bli 
tydlig och rättvis. Ovanstående ska definitivt ses över till nästa kurs!
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Nicholas är bra på… 

• Hålla spännande föreläsningar där får interagera själv och inte bara sitta och lyssna. 
• Föreläsa, hjälpa, introducera, informera och vara allmänt till hands. 
• Att ta fram textexempel på hur ett bra spel är uppbyggt, han kan teorin bakom det hela 

väldigt bra. Han är också bra på att förmedla informationen, det är väldigt lätt att ta till sig 
det han lär ut. 

• Att hålla väl förberedda föreläsningar och att ge bra feedback på det som man skapar. 
• Att hålla intressanta föreläsningar. 
• Att föreläsa och ge bra exempel. 
• Att föreläsa, kompromissa, kommunicera med, lyssna och komma med lösningar på 

problem. 

Nicholas hade varit en bättre lärare om han… 

• Hade vetat mer om nyare spel tekniker. 
• Kanske försökt ge lite tydligare uppgiftsbeskrivningar och försöka begränsa omfånget på 

endel uppgifter. Textspelet kändes t.ex ganska överflödigt. 
• Strukturerade mer. 

Matti är bra på...  

• Hjälpa till med allt möjligt. 
• Tipsa om förbättringar på spel etc. 
• Föreläsa och att hjälpa. 
• Få studenterna att tänka mer på "möjligheterna" med design jämfört med Nicholas som mer 

verkar vilja att man gör det bästa av det som redan finns på marknaden. 
• Ge intressanta föreläsningar och skapa bra diskussioner i klassen. 
• Föreläsa.
• Att assistera :)

Matti hade varit en bättre lärare om han… 

• Får öva lite mer på att hålla i föreläsningar och bli lite säkrare. 
• Varit lite mer på när det gäller att hjälpa och vägleda. 
• Blandade in sig lite mer i föreläsningarna.

Synpunkter på gästföreläsningar (Henrik Westergren, Daniel Spikol, Daniel Toll) och 
studiebesöket på Boss Media? 

• Mycket bra alltihopa. Särskilt Daniel Toll.  
• Henrik Westergren, tyckte jag var roligt då vi fick se de ukrainska eleverna och sen få reda 

på den här speldesigntävlingen. 
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• Daniel Spikol, tyckte han var en rolig lärare och duktig på sitt ämne. Han berättade bra och 
utförligt om föreläsningen, även om den var på engelska. 

• Daniel Toll, tyckte jag var intressant att lyssna på, tror att den föreläsningen var mer för 
programmerare som inte är mitt favorit ämne, men utanför programmeringen var det 
intressant. 

• Studiebesöket var intressant och rolig att se hur de arbetade där, kul att de har roligt på 
jobbet när de ska boka möten och hade olika bollar, magneter och straff om de inte gjorde 
det de skulle. 

• Studiebesöket tyckte jag var ganska tamt faktiskt. Det kändes som det var en upprepning 
vad dom redan sagt på föreläsning dom haft på skolan. Jag hade velat se mer praktiska saker 
som dom skapar och hur dom jobba istället för att sitta i en konferenssal och lyssna och titta 
på en PowerPoint. 

• Spikol och Toll hade väldigt intressanta och bra föreläsningar. Boss media var sådär, jag 
tyckte inte att det var särskilt mycket. Det hade nog varit bättre med ett spelföretag som 
göra "vanliga" spel då jag tror det intresserar fler. 

• Boss Media kändes väldigt tråkigt och onödigt eftersom som dem sa i princip samma sak 
som när dom var här och pratade. Dom andra föreläsningarna var väldigt bra. 

• Studiebesöket kunde lika gärna varit Boss Media som kom och hälsade på, vi fick ju inte se 
ngt alls knappt utan mer bara sitta och lyssna på precis samma saker som dom sagt månaden 
innan (fast den här gången på svenska). Övriga föreläsare var bra. 

• Daniel Toll var intressantast, studiebesöket på Moss Media gav inte så mycket mer än det vi 
redan hörde från gästföreläsningen av dom.

Övriga kommentarer 

• Rolig kurs. Har lärt mig mycket. 
• Tycker kursen i sig var jätterolig, skulle vilja ha mer speleftermiddagar utanför kursen och 

bara komma hit och umgås och spela. 
• Jag vill igen bara lägga tonvikt på att kanske försöka göra grupper som inte innehåller "fel" 

personer. Det vill säga att om man t.ex har en idé till ett datorspel och vill utveckla den men 
inte är hundra på programmering kan få välja en kompis som är en programmerare så att 
man känner att ens grupp blir komplett. Jag tycker inte om när det blir pakter och när en del 
grupper bara blir till för att man inte var snabb nog med att haffa någon. Det skulle vara 
skönt om det fanns något system som motverkade det. 

• Jag tyckte denna kursen kändes väldigt onödig. Den gav mig nästa ingenting. Hade lika 
gärna kunnat sitta hemma och lära mig det jag lärt mig.

 74



BILAGOR

7.2 Kvantitativ data 

Detta avsnitt innehåller svarsdatan från kursvärderingen. Det är denna data som ligger till grund 
för föregående kursutvärderingen. 
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Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kursen levde upp till mina förväntningar

Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag har läst litteraturen

Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag tyckte litteraturen var bra
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Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag är nöjd med min egen insats i kursen

Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Föreläsningar och workshops var bra

Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kommunikationen med läraren har fungerat bra

Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag lärde mig mycket på att skapa brädspelet
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Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag lärde mig mycket på att skapa textspelet

Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag lärde mig mycket på att skapa datorspelet

Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Det var för få timmar schemalagt tid per vecka

Instämmer inte alls

Instämmer knappast

Varken eller

Instämmer delvis

Instämmer fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag skulle rekommendera kursen till andra
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8 Kursutvärdering VT12 
Detta avsnitt innefattar kursutvärderingen från kursen 1ME203: Speldesign 7,5hp VT12. 
Utvärderingen är skriven av universitetsadjunkt Karl Johan Rosqvist och är daterad April, 2012. 

8.1 Kommentarer från studenterna 

• Hur uppgifter kan förbättras: 

• Uppgiften om yrkena kändes krystad och instoppad, hellre mer tid på spelet 

• Någon hade kunnat tagits bort eller gjorts om på så sätt, för att få mer tid till att skapa 
spelet. 

• Personligen hade jag haft mindre uppgifter på teorin och mer fokus på själva projektet. 
Workshopen och föreläsningarna var bra, men hade hellre sett uppgifter knutna direkt till 
våra personliga projekt. Jag förstår om kursen måste innehålla de teoretiska delarna. Detta är 
bara min personliga åsikt eftersom jag hade velat ha mer tid för projektet. 

• Tycker uppgifterna fungerade bra och lagom med uppgifter. Tycker dock att tentamen låg 
dåligt till när man hade mycket med spelet att göra. 

• De två första uppgifterna var personligen givande för mig, eftersom man fick veta hur ett 
spel definierades som just ett spel. Men uppgifterna om yrkesrollerna märktes att den bara 
trycktes in i planeringen för att den står med i kursinnehållet. Tycker inte den var tillräckligt 
relevant för att ta upp tid i kursen. 

• Vad studenterna vill ha mindre av: 

• Teori 

• Teorin, antingen betat av den en aning fortare eller kortat ner den lite. Även lite mindre av 
idé-pitchningar, med tanke på att t.ex. vi redan fått ordning på en idé och behövde stå och 
stampa på samma ställe flera veckor. 

• Teorin. 

• Tentamen som låg väldigt dåligt i schemat. 

• Vad studenterna hade velat ha mer av: 

• Laboration i AS3 och flash. Mer tid till projektet 

• Labbar i Flash. 

• Praktisk programmering/jobba med projektet. Mer labbar, kanske till och med en del 
föreläsningar om programmering. Till exempel olika föreläsningar som går igenom olika 
delar av sdk:n. Något som skulle berört alla projekt. Till exempel ljud och musik, hishscore 
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listan, styrning, kollisionhantering . Detta är bara exempel, men hade personligen hellre haft 
det än en del föreläsningar. Inte för att föreläsningarna var dåliga, bara att detta hade gett 
mer personligen för att genomföra projektet. 

• Någon spelkväll eller liknande. 

• Tid till spelprojektet. Man skulle kunna ha fler föreläsningar i veckan och ta bort någon 
skrivuppgift för att frigöra mer tid till spelprojektet. 

• Vad studenterna anser kan göra kursen bättre: 

• Mer tid till spelprogrammeringen, eftersom det blev väldigt intensivt och stressigt med 4 
veckor. De tre-timmar föreläsningar var väldigt långa, alternativet kunde varit att korta ner 
dem och lägga till fler. 

• Som nämnt, fler labbar och tillfällen gällande programmeringen av actionscript överlag. Kan 
nämna att jag i stort sett bara hade programmeringen i vårt projekt så vet inte om jag annars 
velat ha lite delar om till exempel animering och liknande. 

• Något studiebesök hade varit roligt kanske är svårt att fixa. 

• Fler praktiska tillfällen med tillgängliga lärare. 

• Övriga kommentarer: 

• Det har varit stressigt de sista veckorna. Grymt stressigt. Det blev i stort sett bara 10+ 
timmars pass varje dag den sista veckan. Och ändå fanns det fler saker som hade kunnat 
göras i projektet. Men i slutändan blev tiden så knapp att jag personligen fick kämpa för att 
bara få med punkterna i kravspeccen. Nice to have listan hade jag inte ens tid att kolla på. Så 
vad jag vill säga är att jag ville ha mer praktiska tillfällen för att komma igång med projektet 
rent praktiskt så fort som möjligt. Men trots stressen vill jag påpeka att spelprojektet är 
förmodligen något av det roligaste jag någonsin gjort. Kul at se resultat av allt arbete =) 

8.2 Kursansvarigs kommentarer 
Av 9 registrerade studenter på kursen valde 7 att fullfölja. Av dessa 7 är det 5 som har svarat på 
utvärderingen.  

Kursen har gjorts om en aning gentemot föregående år. Brädspelskonstruktion har tagits bort 
helt för att lägga mer fokus på det digitala spelet. Målet har även varit att producera spel i 
arkadformat till Medietekniks arkadmaskin som står i entrén. Anledningen till detta är för det 
första att det blir tydligt vilket fokus studenterna bör ha på sina produktioner. Tidigare 
erfarenhet av kursen är att många gärna tar sig vatten över huvudet och slutresultatet blir 
antingen en prototyp eller en demoversion / halvfungerande spel. I år har kravet varit att spelen 
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ska vara helt färdiga vid inlämning, samt fungera i arkadmaskinen. Till sin hjälp har studenterna 
fått ett SDK att jobba med. 

Den andra anledningen är att Medieteknik kan visa upp vad våra studenter sysslar med, både i 
informations- och marknadsföringssyfte. 

Examination har skett på tre sätt: uppgifter, skriftlig tentamen och själva projektet (spelet). 
Detta har fungerat bra, även om uppgifterna bör göras om och ha en tydligare relation till 
projektet, mer om detta nedan. 

Kommentarer till uppgifterna/tentamen: Yrkesuppgiften bör tas bort och examineras på annat 
sätt. De andra två uppgifterna hade relevans till projektet då studenterna ska analysera spel och 
sedan ha detta i bakhuvudet när de gör sina egna. Tentamen kan vi tyvärr inte lägga på någon 
annan tid, då vi inte kan tenta av teorin förrän vi har haft alla föreläsningar. Det ska inte vara 
några problem att skriva tentamen trots att projektet håller på - studenterna får ju 5 veckor på 
sig att studera till tentan under teoriveckorna. Tentamen bör ligga kvar då det är det enda sättet 
att kontrollera att studenterna förstått teorin. 

Kommentarer angående projekt: Studenterna har en bra poäng när de säger att det blev aningen 
lite tid till projektet. Detta bör ändras till nästa år, så att projektet börjar tidigare och löper 
parallellt med teorin. Att korta ned på teorin är inget alternativ då detta är en kurs i speldesign; 
inte flashprogrammering. Ett problem många har haft är att de inte tagit till sig / kommit ihåg 
de kunskaper som är förkunskapskrav för Speldesign (bl a kursmoment från Design av 
interaktiva medier). Vår tankegång har dock varit att ändå anta alla studenter och ge dem en 
chans att komma ikapp kunskapsmässigt. Detta fungerade bra med tanke på att 7 av 9 blev 
färdiga med sina spel, och resterande två personer valde att inte närvara alls på schemalagd tid. 

Handledd laborationstid kan därmed anses vara tillräckligt (två gånger i veckan). Studenterna 
har ändå möjlighet att fråga via FirstClass om något skulle vara oklart mellan dessa pass. 

Vidareutveckling / förbättring: Uppgifterna bör göras om så att det finns en tydlig koppling till 
projektet redan från början. Dvs pitcha sin idé - iterera i pappersformat - anpassa spel efter 
kurslitteratur / spelteori - producera spel - presentera - post morfem / postproduktion. Alla 
dessa saker kan ingå som småuppgifter i kursen så länge man har en tydlig koppling till teorin. 
Övrig nödvändig teori kan examineras på tentamen. En annan idé är att ha en dugg för att 
motivera studenterna att faktiskt studera under teoriveckorna.  

Studenterna bör delas in i sina respektive projektgrupper redan första eller andra veckan. Två 
personer per grupp anser jag är optimalt för denna typ av uppgift (spelproduktion), då det lättare 
blir ett ”vakuum” när det är fler personer i samma projekt.  
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Spelkvällar var något som efterfrågades i utvärderingen. Jag tillfrågade studenterna om de var 
intresserade av något liknande, men valde att ställa in då gensvaret var dåligt. Dock är detta 
något som bör göras om intresse finns. 

8.3 Kvantitativ data 
Detta avsnitt innehåller svarsdatan från kursvärderingen. Det är denna data som ligger till grund 
för föregående kursutvärderingen. 
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Jag är nöjd med kursen i allmänhet

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Kursen har varit lärorik

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Kursen motsvarade mina förväntningar
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Kursen har fungerat bra praktiskt

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Jag kan rekommendera denna kurs till andra

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Jag har läst kurslitteraturen

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Jag har inte läst kurslitteraturen

0 1 2 3 4 5

Kurslitteraturen var bra
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0-5h

6-10h

11-15h

16>h

0 1 2 3 4 5

Jag spenderade i genomsnitt .... timmar i veckan på arbete i kursen under projektveckorna

0-5h

6-10h

11-15h

16>h

0 1 2 3 4 5

Jag spenderade i genomsnitt .... timmar i veckan på arbete i kursen under teoriveckorna

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Jag gjorde mitt bästa i kursen

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Jag anser att mina kurskamrater gjorde sitt bästa i kursen
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Jag är nöjd med slutprodukten vi utvecklade under kursens gång (spelet)

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Jag har inte varit på föreläsningarna

0 1 2 3 4 5

Föreläsningarna har varit givande

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Jag hade velat ha fler föreläsningar

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Jag har inte varit på laborationerna

0 1 2 3 4 5

Laborationerna har varit givande (Flash AS3)
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Jag hade velat ha fler laborationer

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Jag har inte varit på workshops

0 1 2 3 4 5

Workshopparna har varit givande (brainstorming, prototyping, iterering)

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Jag hade velat ha fler workshops

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

GameSeeds var givande
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Schemat har fungerat bra

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Lärarna i kursen har varit engagerade

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Lärarna i kursen har varit kunniga

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Jag fick hjälp av lärarna när jag behövde det
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Jag hade överlag velat ha fler än två schemalagda tillfällen i veckan

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Uppgift 1 var relevant

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Uppgift 2 var relevant

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Uppgift 3 var relevant
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Den skriftliga tentamen gjorde att jag kunde visa mina kunskaper i speldesign

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

Vet ej

0 1 2 3 4 5

Projektet (ert spel) gjorde att jag kunde visa mina kunskaper i speldesign

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Vi hade tillräckligt med tid för att arbeta med projektet

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Det var en bra idé att vi fick göra spel till arkadmaskinen
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Jag hade INTE gjort ett arkadspel om jag hade fått välja (till arkadmaskinen)

Underkänd

Godkänd

Väl Godkänd

0 1 2 3 4 5

(Frivilligt) Betygsätt din egen insats:

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5

Jag hade sökt en fortsättningskurs i speldesign / spelrelaterad kurs om det hade varit en valfri/valbar kurs
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9 Kursutvärdering VT13 
Detta avsnitt innefattar kursutvärderingen från kursen 1ME203: Speldesign 7,5hp VT13. 
Utvärderingen är skriven av universitetsadjunkt Karl Johan Rosqvist och är daterad April, 2013. 

9.1 Kommentarer från studenterna 

• Kursen hade kunnat bli bättre genom att... 

• Kanske ha en eller fler genomgångar och förklaringar om hur alla SDK-klasser kunde 
användas 

• Kursen är bra att tillägga något mera kan jag inte komma på, tror resten är upp till 
studenterna 

• Ha fler lärare som kan hjälpa med kod vid labbtillfällen. [1] 

• Vet inte hur, men det känns som att designerna fick väldigt mycket mindre kodningstid 
(vilket är det primära vi lär oss i programmet) och därmed kommer bakom programmerarna 

i kunskap. Detta kunde ju varit 50/50 på arbetsupplägget men det var svårt att göra det 

effektivt så det skulle passa tidsramen. [2] 

• Någon form av teoretisk genomgång (eller labb) över grafik, animering och kodning i flash. 
Det känns inte som att alla var på samma nivå. Genomgångar om spelbalans och mekanik 
kan göras mycket kortare alternativt ersättas helt av kod/grafik genomgångar. [3] 

• Projektmöte med lärare om kod uppbyggnad av spel, inte bara gameplay och design. [4] 

• Möjligtvis lite mer föreläsning/information om StickOS deallocation och dealloc i överlag, 

då det visade sig vara en stor svårighet för många som vi inte hade särskilt mycket kunskaper 
om sedan tidigare kurser. [5] 

• Jag tycker att kursen borde vara 15hp kurs som går över hela terminen. 

• Gjort tentamen till ett seminarie för att vissa av frågorna på tentan hade varit bättre att 
diskutera då det frågorna var relativt öppna och en diskussion hade varit rolig att ha. [6] 

• Det sämsta med kursen var… 

• Förutom lite genomgång av SDKn så kan jag inte komma på något. Allt har varit lärorikt 
och känts nyttigt. 

• Torsdag den 28/ 03/ 2013 då kursen avslutades! tråkigt skulle fortsatt ett par veckor till. 

• Det som står ovan. Att det var så stressigt, fritiden (och viljan att leva, de sista dagarna) 
försvann. ;) 

• Extremt tidskrävande, långt över vad som är rimligt för 15hp. [7] 
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• Kursboken var flummig. Stressigt innan Betan. 

• Tiden. Hade velat ha mer tid att utveckla spelet, den tiden man lade ner och det kravet som 
ställdes var väldigt stressigt att få in på 7.5hp men stressen var också nyttig. Men det hade 
varit roligt att se hur långt man skulle komma på en hel termin och jag tror att denna kurs 
anses som den roligaste vi haft hittills av många. Så att göra den till en 15hp kurs tror jag 

många skulle uppskatta. 

• Det bästa med kursen var… 

• Att få Skapa ett spel! Väldigt kul att spelen dessutom kommer kunna spelas och ses i 
maskinen, och inte bara ligga som en inskickad uppgift i en databas. 

• Allt! på så kort tid att man kunde lära sig så mkt är väldigt givande med tanken på en 
sådan liten kurs. 

• Att göra ett spel såklart, även att det varit den intensivaste kursen hittills och det har varit 
givande. Nu känns det som universitet. ;) 

• Kul att utveckla spel. 

• Slutredovisningen och tester vi gjort i maskinen. Presskit! 

• Att bli pushade att hela tiden starta arbetet och lägga mycket tid på planering och tvinga oss 
att sätta igång tidigt. Det är svårt att själv få den första stora planerings-stenen att rulla 
framåt utan yttre motivation och hjälp. Fick en även att inse hur mycket man skulle kunna 
hinna och hur stressigt ens vecka skulle bli. 

• Att kursen var genuint rolig och lärorik. Samt att man fick göra någonting praktiskt som 
bevisar kunskapen man samlat på sig under programmet gång. 

• Kalle och Henriks engagemang, det gjorde att man själv kände att man verkligen ville göra 
ett bra spel. 

• Övrigt du vill tillägga: 

• Tycker det varit väldigt bra engagemang från lärarnas sida för att göra kursen så rolig och 

lärorik som möjligt. Finalen med spelkartongerna av presskiten var ett stort plus och väldigt 
kul att få! Utöver det vill jag bara tacka för en intressant, rolig och lärorik kurs! Trots att den 
var väldigt krävande! ;) 

• Fixa en stor tv svävande över Evertron maskinen ;) skulle va roligt att se vad folk spelar och 
det skulle vara bättre för testerna! 
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• Trevlig och utmanande kurs. Hade gärna gått om den för att utveckla ett bättre spel nu när 

jag har mer koll på hur de ska vara. 

• Kursen kan ge en väldigt varierande erfarenhet beroende på om man väljer att vara 
programmerare eller grafiker. Grafikern får lite mer ”frihet”. [8] 

• Eftersom nästan hela kursen baseras på ett grupparbete är det viktigt att alla är på samma 
kunskapsnivå som sagt. 

• Väldigt lärorik - mest från personligt perspektiv dock då man lär sig strukturera sina visioner 
och planer med en produkt man är väldigt passionerat till att få att fungera och spelas av 
andra (Evertron - jättebra). Samtala och ställa frågor inom gruppen är väldigt viktigt. Kan 
inte rekommendera Dropbox och Google Hangouts tillräckligt 

• Kalle och Henrik; bra jobbat! 

• För att absolut inte glömma Nicholas kompendie som var väldigt intressant och lärorikt, 
mest för att sätta igång hjärnan under planeringsfasen med gränssnitt, ui och karaktär- och 
speldesignen. 

• Tackar Kalle och Henrik för en bra och rolig kurs! Och att jag kommer fortsätta att zippa 
filer! 

9.2 Kursansvarigs kommentarer 
Av 14 studenter valde samtliga att fullfölja kursen. Av dessa 14 studenter var det 13 som fyllde i 
kursutvärderingen.

Det är andra gången kursen går i detta “format”: speldesign inriktat mot Medietekniks 
arkadmaskin (Evertron). Efter förra året har en del förbättringar gjorts, dels beroende på 
feedback från det årets studenter, och dels saker som vi har upptäckt inte fungerade. 

Dessa faktorer gäller främst: 

• Större fokus på praktiska uppgifter / övningar 

• Projekt har inletts tidigare och har haft större koppling till andra moment i kursen 

• Mer ansvar för studenterna att läsa teori på egen hand 

• Koppla teorin direkt till projekten 

• Hemtentamen istället för salstentamen 

• Uppgifter som har större relevans för kursens huvudmål (projektet) 

• Ett seminarie tillsammans med studenter från kursen 1ME106 Användarcentrerad 
Gränssnittsdesign där det fördes diskussioner om spelens gränssnitt och interaktion 

I övrigt var kursen lik förra årets variant. Precis som föregående kurstillfälle valde jag att 
acceptera de som var villkorligt antagna. Detta medförde återigen att det var olika nivåer på 
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grundläggande kunskaper bland de olika grupperna. Samtidigt tar det mer tid för de som saknar 
grundkunskaperna (vilket även kan utläsas i vissa kommentarer ovan). Denna faktor kan 
medföra att studenterna måste lägga ned mer tid för att “hämta upp” kunskapsluckor. Det finns 
även risk för att det blir samarbetsproblem inom grupperna. Nästa gång kursen ges bör 
kursansvarig överväga om denne verkligen ska acceptera villkorlig antagning till denna ganska 
krävande kurs.

Henrik Andersen och jag har varit ansvariga för undervisning och examination, och Nicholas 
Pagden har ansvarat för framtagande av nytt kursmaterial.

Det är min personliga åsikt att det har varit hög kvalité på slutprodukter och stort engagemang 
från de allra flesta av vårterminens studenter.

Vidareutveckling / förbättring: 

• Det behövs någon övning eller föresläning om deallokering 

• Ett möte innan utveckling sätter igång med varje grupp där kodstruktur och gameplay 
diskuteras 

• Vara hårdare med villkorlig antagning? 

Följande punkter är svarskommentarer till studenternas fritextsvar: 

1. En lärare på en klass med 7 personer som skriver kod får anses vara tillräckligt. 

2. Kursen är inte en ”programmeringskurs” i sig, den som inte programmerar i respektive grupp 
uppmuntras ändå att hjälpa till med detta vid behov. Detta är i slutänden upp till 
studenterna själva. Vi vill inte heller tvinga någon att programmera i denna kurs. 

3. Spelbalans/mekanik är fullständigt nödvändigt då det är en kurs i speldesign, inte 
spelutveckling. 

4. Projektmöte är en bra idé och något som absolut bör göras nästa kurstillfälle. 

5. Deallokering bör absolut gås igenom bättre. 

6. Inte som ersättning för tentamen, men kanske uppgift som redovisas via diskussion i 
seminarie? 

7. Kursen är 7.5hp, inte 15hp. Tidsåtgången ska vara rimlig, sedan är det oftast andra faktorer 
som styr om tiden går över det planerade. Om det har varit “extremt tidskrävande” för 15hp 
(400 timmar) har något gått väldigt snett någonstans. 

8. Bra poäng. Detta är meningen. De som vill utveckla sina programmeringskunskaper ska få 

möjlighet till det, och likadant för studenter som väljer att syssla med grafik/interface/ljud/
design. 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9.3 Kvantitativ data 

Detta avsnitt innehåller svarsdatan från kursvärderingen. Det är denna data som ligger till grund 
för föregående kursutvärderingen. 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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kursen motsvarade mina förväntningar

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jag är i allmänhet nöjd med kursen

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kursen har varit lärorik
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jag tror att jag kommer ha användning för det jag lärt mig i kursen (i framtiden)

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jag hade velat ha mer teoretiska schemalagda tillfällen

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jag hade velat ha mindre fokus på praktik, och mer på teori

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lärarna i kursen har varit kunniga
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jag fick relevant hjälp/feedback när jag bad om det 

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Arkadmaskinen var en bra/lärorik plattform att arbeta med för projektet

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seminariet med kursen ”Användarcentrerad gränssnittsdesign” var nyttig för vårt spel

Underkänt

Godkänt

Väl Godkänt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sätt betyg på kursen!



BILAGOR

10 Kursutvärdering VT14 
Detta avsnitt innefattar kursutvärderingen från kursen 1ME203: Speldesign 7,5hp VT13. 
Utvärderingen är skriven av universitetsadjunkt Karl Johan Rosqvist och är daterad April, 2014. 

10.1 Kommentarer från studenterna 

• Uttryck dig fritt om litteratur, kurshandbok och kompendie 

• Både litteraturen och kurshandboken var mycket bra och lättläst. Kurshandboken kändes bra 
då den tog upp det viktigaste i boken så att man inte behövde läsa alla sidor helt och hållet 
utan man kunde "skumläsa" vissa delar. Det som underlättade mitt arbete en hel del som 
programmerare var SDK-manualen som tog upp det viktigaste om det man undrade om 
t.ex. hur man skulle lägga upp mapparna och hur vissa klasser fungerade. Hade dock gärna 
sett mer utförligt hur man gör en bra minnesoptimering med dispose och så då jag inte 

riktigt förstod hur man gjorde det på ett bra sätt. 

• Upplägget med teori sen praktik och slutligen en tentamen kändes bra. Anledningen till 
detta är att tentamen skapade mycket återkopplingar till teorin och gav tankar hur spelets 
design hade kunnat förbättrats. 

• Bra val av litteratur och andra material vi har använt av oss i kursen. 

• Kursboken är flummig men vis. 

• Inget att klaga på. Intressant kursbok. Kompendiet var också bra. 

• Gillade kurshandboken så man visste ungefär vad man hade för deadlines och mål varje 
vecka. Designmanualen användes nästan varje dag när man programmerade. 

• Hur kan kursen förbättras? 

• Jag hade gärna haft labbar eller liknande om animering. Men det är väl egentligen nåt vi 
borde fått i 3D-kursen. I 3D-kursen fick vi lära oss teorin bakom animering men vi hade 

aldrig några labbar där vi fick hjälp med det praktiska. Enda sättet jag kan komma på för att 

förbättra spelkursen är att göra den längre så att man inte behöver ha deadlines och tentor 
under tiden man arbetar med projektet. Det hade varit bättre om man kunde koncentrera sig 

helt på spelet och inte behöva skriva rapporter och sånt samtidigt. 

• Mindre teori! Känns som man hade velat haft en 15poängs kurs i detta ämnet istället för att 

kunna hinna göra en så polerad produkt som man önskade få fram. Så antingen öka 

kurspoängen, och därmed hur lång tid man kan arbeta med projektet, eller skippa någon av 

de teoretiska delarna. 
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• Hade gärna fått mer feedback på uppgift 2 och 3 så man visste mer vad för sorts spel man 

skulle satsa på till projektet. 

• Det var mycket bra med laborationstillfällen där man fick jobba med sitt spel, det är ett bra 

upplägg. Skulle, som jag sa ovan, gärna se lite mer hur man undviker läckor på maskinen. Så 
hur man använder dispose och hur man minnesoptimerar överlag. Nu fick man gissa sig 

fram och hoppas på det bästa i princip. Kändes även som det var lite "onödigt mycket" tid 

som gick åt till början i kursen. Det kändes som det tog mycket tid innan man kom igång 
med själva spelet (syftar på efter pitchen och opponeringen). Hade inte varit helt fel med 
lite mer tid att lägga på spelet. Kändes som man la ner mycket mer timmar än vad som 
kursen egentligen kräver på själva slutprodukten. 

• Att kursledarna kan engagera sig lika mycket i alla projekt, och inte bara i dem det går bra 
för. komma med feedback osv. 

• Tycker den är jätte bra som den är. Det enda som kändes onödigt var tentan med tanke att 
det var stressigt med tiden speciellt nu mot slutet av kursen. 

• Uttryck dig fritt om kursen 

• Än så länge bästa kursen vi har haft inom programmet.Väldigt lärorika och ansträngande 
moment som har varit kul att jobba med! 

• Henriks första laboration om programmering med SDKn var mycket bra för att komma 
igång med projektet, men hade lite för högt tempo så var svårt att hänga med. Hade gärna 
haft nån mer sån lektion. Som helhet är jag mycket nöjd med kursen :) 

• Arkadmaskinen är jättebra för motivasionen. Den fick mig att vilja göra spelet så bra som 
möjligt. Bra föreläsningar. Man fick den hjälp man behövde. Coolt att ni trycker upp posters 

och lägger upp bilder på Facebook. Jag hade behövt längre tid på tentan. Hann knappt göra 

klart G-delen. 

• Det har varit en tuff men lärorik kurs. men kursen är mer anpassad till spel som redan finns, 

vilket gör att det blir mindre utrymme för nytänk. ska man göra det enkelt för sig så gör 
man ett shooterspel eftersom att sådana spel finns redan och hjälp finns att få. Om lärarna 
tycker "det här spelet kommer inte att bli bra till maskinen", så kan dem uttrycka sig det. 

• Det hade varit roligt att diskutera ytterligare om matematiken bakom spelbalansering. En 

gästföreläsare som arbetar inom spelbranschen. 

• Tycker det är en rolig kurs som jag uppskattat mycket! Är kul att kunna lämna något efter 
sig på universitetet. Dock har det varit en av de stressigaste perioderna jag nånsin haft. Hade 
önskat detta var en 15 poängskurs. Annars är kursen klockren. 
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• Laborationstillfällena där man fick jobba med sitt spel var mycket bra. Hemtentan var helt 

okej, bra frågor, men kändes som att det var lite lite tid. Kanske var det jag som var långsam, 
men jag hann knappt ens titta på VG-frågorna innan tiden var ute i princip. En sak som jag 

personligen kände som drog ner en hel del på kursen var att, från min sida, kändes det som 

att lärarna favoritiserade spel, spelade dessa mer, och därmed fick den/de gruppen/grupperna 

mer feedback på sitt/sina spel. Med det spelet vi gjorde kändes det i princip som att man 

fick tvinga lärarna till att spela och testa och få Lite inputs. Det känns tråkigt att inte få lika 
mycket spontana kommentarer på sitt spel som vissa andra grupper fick. Hade gärna sett lite 
mer konkret feedback än "Ska det verkligen se ut såhär?" "Jag vill inte slösa 1 till minut av 

mitt liv på detta". Kan ju, om jag ska vara ärlig, säga att jag inte alls var särskilt sugen på att 
fullfölja spelet efter vissa kommentarer. Sen är det alltid bra att få en ärlig synpunkt, det 
uppskattar jag, men sättet man framför det på skulle väl kunna göras på ett lite bättre sätt... 
Överlag tycker jag annars kursen är bra, kul att testa på att göra ett spel. Trist dock att det 
blev som det blev för vår del, med mycket problem i början som, dessvärre, visar sig i 
slutprodukten. Men hur som helst är jag ändå nöjd med min insats. Jag har gjort så gott jag 
har kunnat, och för ett första försök till ett "riktigt" spel är jag ändå relativt nöjd med hur 
spelet artade sig. 

10.2 Kursansvarigs kommentarer 
10 studenter började och genomförde kursen. Av dessa svarade 9 på utvärderingen. 7 av 9 är 
delvis eller helt nöjda med kursen som helhet. Två är delvis missnöjda. Samtliga studenter är 
dock delvis nöjda eller helt nöjda med sin egen insats och alla utom en håller helt med om att 
kursen varit lärorik. Studenterna verkar, med något undantag, vara nöjda med både engagemang 
och kunskap från lärarnas sida. Kursplanens mål verkar samtliga anse finnas med i både 
kursinnehåll och examination. Det fanns även ett textfält för kommentarer om man inte tyckte 
att detta uppfylldes, men jag tog inte med det i beskrivningen ovan då ingen fyllde i de rutorna.! 

Kurslitteratur, kompendie och designmanual verkar ha varit användbara och nyttiga, med 
(återigen) något undantag. Ingen student upplever att kursen håller bristande kvalitet eller att 
kursplanens mål inte uppfylls. 

Kursens krav för villkorlig antagning var att alla som påbörjade kursen skulle ha åtminstone 
20hp avklarat av förkunskapskraven inkluderat den individuella Flash-uppgiften i 1ME102 
Design av interaktiva medier.! 

Genomströmning: 8 av 10 studenter blev helt godkända eller bättre på kursens alla moment i 

provuppsättningen. Två studenter blev ej godkända på den skriftliga tentamen och måste 
redovisa igen vid ett senare tillfälle. Den totala genomströmningen är alltså 80%, vilket är en 
normal siffra för 1ME203 Speldesign. 
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Allmänna kommentarer: Kursen följer tidigare års upplägg, dvs utvecklingsprojekt i speldesign 
mot medietekniks arkadmaskin. Fem projekt sjösattes, och samtliga blev mer eller mindre 
färdiga till deadline. Under årets kurs har studenterna framstått som mer självgående under 
kursens gång i jämförelse med tidigare år. Det har varit väldigt lite frågor, och ett par grupper 
har inte behövt eller frågat om någon hjälp alls. Detta kan förstås vara både gott och ont 
beroende på hur man ser det. 

Förändringar från tidigare år: Ett antal förbättringar har genomförts efter förra årets 
utvärdering och faktorer som vi själva har upptäckt kunde göras bättre. 

• Ett externt användartest som komplement till studenternas egna tester. Detta test anordnades 
utanför arbetstid med två tidigare programstudenter. Den främsta anledningen var att visa 
studenterna hur utomstående personer ur målgruppen uppfattar deras projekt. Spelen ska ju  
vara på en offentlig plats i framtiden. 

• Personliga utvecklingsmöten med varje designgrupp. Vi har vid åtminstone två tillfällen haft 
personliga feedback-möten med varje grupp. Detta tog mycket tid i anspråk, men jag anser att 
det var både nyttigt och nödvändigt. 

• Större fokus på minneshantering i scriptmiljö. 

• Tentamen lagd senare i kursen. 

• En kurshandbok har producerats av mig där tips inför respektive uppgift har funnits. Även 
erfarenheter från tidigare kurstillfällen har tagits med här för att undvika vanliga problem. Det 
finns också många bredvidläsningslänkar för de som vill ha mer speldesign. 

• Ett par tidigare studenter från år 3 höll under kursintroduktionen ett kort informationspass 
med tips för detta årets studenter. 

• Uppdateringar i StickOS SDK samt designmanualen sedan förra året. 

• Löpande patchningar till StickOS SDK under kursens gång för att underlätta 
minneshantering. 

Litteratur: Schells bok och Nicholas kompendie verkar vara uppskattade, och bör ligga kvar i 
kursplanen. Designmanualen verkar ha använts flitigt, och framstår som delvis eller mycket 
hjälpsam. Alla utom en student tyckte att kurshandboken var delvis eller mycket hjälpsam. Både 
designmanual och kurshandbok kan förbättras till kommande år. Kompendiet bör uppdateras 
med aktuella länkar.! 

Lärare: Henrik Andersen och Nicholas Pagden har tillsammans med mig medverkat i kursen. 
Studenterna verkar med något undantag vara nöjda med lärarna i kursen. Henrik och jag har 
haft laborationer och föreläsningar, och Nicholas har haft föreläsningar och medverkat vid 
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seminarier och bedömning av slutprojekten. Jag har ansvarat för tentamen, uppgiftsgranskning 
och administrativt arbete. 

Laborationstillfällen: Vi har haft minst två lektionstillfällen i veckan. Dessa har varit både 
teoretiska föreläsningar samt praktisk implementation i laborationsformat. Utöver detta har vi 
haft seminarier och redovisningstillfällen som inkluderat muntliga presentationer och peer-
review på varandras uppgifter. Två lärare har alltid funnits med på laborationstillfällena. Enligt 
kursutvärderingen verkar ungefär hälften tycka att det behövdes fler laborationer, vilket är lite 
märkligt då studenterna varit i princip självgående och sällan frågat om hjälp under dessa 
lektionstillfällen. Närvaron på lektionstillfällena har dock varit hög - med några undantag skulle 
jag säga nästan 100% på både föreläsningar och laborationer. Någon form av influensa “gick” 

dock på universitetet; både studenter och lärare var vid olika tillfällen frånvarande pga sjukdom. 

Det var dock troligen ingenting som hade någon större inverkan på varken kvalitet eller resultat 
för kursen. 

Uppgifter: Uppgifterna har med undantag från uppgift 1 varit knutna till projektet. Kursen 
försöker likna en verklig spelproduktion med koncept, pitch, implementation och 
postproduktion. Man kan tänka sig att uppgift 1 utgår och istället examineras på annat sätt i 
kommande kurser. Då får man mer tid över till att sätta igång med projektet (ännu) tidigare. 

Kommentarer till studenternas kommentarer: 

• Några vill, som tidigare års utvärderingar också framfört, att kursen ska vara större/längre och 
vara 15hp. 

• Animering är, precis som studenten påpekar, inte del av denna kurs. Det finns varken tid, 
motiv eller utrymme att lära ut praktisk animation i denna kurs. Detta ska finnas med i 
förkunskapskraven (3D-grafik och animering). 

• Tentamen är det några som vill ta bort. Detta är inte aktuellt då teorin också måste 
examineras. I år var tentamen lagd så pass sent i kursen att det fanns gott om tid att studera. 

• Tentamen pågick i tre timmar, och det anses enligt mig vara tillräcklig tid för att svara på ca 
13 frågor. 

• ”Mindre teori” är också en återkommande kommentar i kursutvärderingarna, med argumentet 

att de vill ha mer tid till den praktiska implementationen. Detta går dock inte, eftersom det är 

meningen att de ska använda teorin för att göra den faktiska implementationen. Kursen är 

upplagd så att det finns tid planerad att läsa teorin både före och under projektets gång, men 
främst under prototypstadiet. 

• Kritiken från användartesterna kom inte från någon lärare i kursen, utan efter ett test på 
“riktiga” användare som inte var med på något annat sätt alls i kursen. Jag kan till viss del 
förstå att det inte är kul att få “taskiga” kommentarer. Alternativet skulle vara att censurera det 
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testpersonerna säger, men vi valde att inte göra det då testerna skulle bli meningslösa. Kritiken 
får ses som objektivt mot själva spelet, och inte personlig. 

• Vi har försökt spela alla spel utförligt och ge feedback kontinuerligt under kursens gång. Det 
är dock svårare att komma med vettig feedback när grundläggande mekanik, grafik och 
gameplay inte är implementerat/fungerande. Att det “går bra” för vissa grupper kan direkt 
härledas till hur mycket arbete och effektiv tid som gruppen ifråga har lagt ned på projektet. 

• Att det tog tid innan projekten kom igång håller jag inte med om. Vi uppmanade studenterna 
redan på kursintroduktionen att börja testa implementering i projekten. Eget arbete och 
initiativ är en viktig del i denna kurs (och alla projekt i både läromiljö och verkligheten). 

• Att det inte finns utrymme för nytänk-kommentaren tar jag också helt avstånd ifrån. 
Studenterna har helt fria händer att skapa sina egna produktioner. Den enda begränsningen är 
själva plattformen, men med tanke på hur kursen såg ut innan arkadmaskinen fanns med i 
bilden är det min bestämda åsikt att det är mer lärorikt och effektivare att faktiskt ha denna 

begränsning. Det handlar heller inte om “att göra det enkelt för sig”, även om några säkert har 
den inställningen (istället för att lära sig något). Det är dock inte unikt för den här kursen på 
något sätt. Ett shooter-spel är heller inte så “lätt” att genomföra som studenten verkar tro. Alla 
årens spel hade potential att passa formatet, att resultatet inte blev som förväntat är en annan 

sak. Spel som vi lärare inte tror (eller vet) kommer att kunna genomföras i tid blir stoppade 

redan under pitchen. Hur den faktiska implementeringen sedan genomförs är helt upp till 
studenterna själva. 

Övrigt: Vi har försökt att skapa intresse för kursen bland utomstående. Främst för att 
marknadsföra våra studenter, men även utbildningen och programmet som helhet. Då kursen av 
sin natur är ett intressant ämne för många är det ett tacksamt tillfälle att göra detta. Detta har 
inkluderat att marknadsföra slutredovisningen bland andra studenter - vilket även visade sig 
bland närvaron på den sista redovisningen då det kom många och tittade. Vi har även 
kontinuerligt under kursens gång använt sociala medier för att visa vad studenterna gör. Även 
detta år tryckte vi upp ”promotion”-affischer för studenternas spel som nu är uppsatta i D1169. 

Förändringar till kommande år / självutvärdering: 

• Vara ännu tydligare angående vikten av att komma igång med projekten i tid. Detta har 
visserligen blivit bättre detta år, men det framstår tydligt av utvärderingen att det var ett 
problem i ett par fall. 

• Poängtera (tydligare) att det är viktigt att lägga tiden varje dag (4h), även när det kommer till 
teorin. 

• Stämma av varje vecka med respektive designgrupp, så att alla hänger med i tidsplaneringen 
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• Vara tydligare och hårdare med kraven vid alpha/beta-deadlines 

• Vara tydligare med att man av uppenbara skäl får mer och bättre feedback om man håller den 

uppsatta tidsplanen. Det är ohållbart att som lärare försöka komma med vettig feedback när 
det inte går att testa produktionen ifråga. 

• Ersätta uppgift 1 med något annat. 

• Fortsätt arbete med kurshandbok och kompendie. 

10.3 Kvantitativ data 

Detta avsnitt innehåller svarsdatan från kursvärderingen. Det är denna data som ligger till grund 
för föregående kursutvärderingen: 
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kursen motsvarade mina förväntningar

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag är i allmänhet nöjd med kursen
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag är nöjd med min egna insats i kursen

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag har lärt mig mycket under kursen

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lärarna i kursen har varit engagerade

Inte alls

Delvis

Stor utsträckning

Mycket stor utsträckning

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I vilken utsträckning har examinationen prövat om du har uppnått respektive lärandemål?
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Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lärarna har varit kunniga inom ämnet

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag hade valat ha fler teoretiska lektionstillfällen

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag hade velat ha fler praktiska lektionstillfällen

Tar fullständigt avstånd ifrån

Tar delvis avstånd ifrån

Håller delvis med

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Arkadmaskinen var en lämplig plattform att arbeta med projekten
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Inte alls

Delvis

Stor utsträckning

Mycket stor utsträckning

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I vilken utsträckning har kursens innehåll och uppläggning gett förutsättningar för att du ska ha uppnått respektive lärandemål?

The Art of Game Design?

Ibland

Ofta

Hela tiden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag har använt The Art of Game Design…

Kompendie?

Ibland

Ofta

Hela tiden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag har använt kompendiet…

Kurshandboken?

Håller inte med

Håller med delvis

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kurshandboken var hjälpsam
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Har inte läst den alls

Håller inte med

Håller med delvis

Håller med fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Designmanualen var hjälpsam

Bristande kvalité

God kvalité

Mycket god kvalité

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jag anser att kursens kvalité överlag håller...
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11 Bilder 
Detta avsnitt innehåller bilder som tagits mellan 2012-2014. Bilderna föreställer arkadmaskinen 
och signifikanta händelser från kurstillfällen. 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Figur 11.1: Arkadmaskinen då den först var färdigställd. Exempelspelet Pong var det enda spelet 
som fanns tillgängligt i StickOS-spelväljarmeny. Bilden är tagen innan maskinen placerades i entrén 

till B- och D-huset.
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Figur 11.2: Bild från redovisningsdagen 2014. En av studenterna redogör för hur deras spel 

hanterar kollision mellan spelare 1 och 2.

Figur 11.3: Dagen då 2013-års studenter installerade sina publika beta-versioner av spelen i 
arkadmaskinen. Under beta-perioden fanns maskinen tillgänglig i entrén.
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Figur 11.4: Första testerna från 2012. Programkoden för att hantera arkadspaksenheten testas i det 

nyskapade StickOS.

Figur 11.5: Studenter från 2013 som demonstrerar funktionaliteten i deras spel. Tv-skärmen i 
bakgrunden visar samma bild som på arkadmaskinen.



BILAGOR

 

 111

Figur 11.6: Studenter från 2013 som demonstrerar deras spels grundläggande spelmekanik. 

Studenterna har valt att presentera sitt spel iförda vikingahjälmar då deras spel har ett vikingatema.

Figur 11.7: Studenter från 2014 som redogör för hur de tänkt när de utformade spelets 
användargränssnitt.
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12 StickOS-dokumentationen 
Följande bilaga är den dokumentation som beskriver StickOS, StickOS SDK, StickOS 
Highscore API och StickOS-baserade arkadmaskiner. Detta är samma dokumentation som 
studenterna som läser kursen Speldesign: 1ME203 får under kursens inledande veckor. 
Dokumentationen beskriver hela StickOS-plattformen och uppdateras därför kontinuerligt med 
plattformen. Vanligtvis paketeras denna dokumentation med tillhörande programkod och 
mjukvara. Då detta inte har varit möjligt i denna uppsats, kan samtliga StickOS-filer skickas via 
e-post om så efterfrågas. Kontakta institutionen för medieteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö 
för mer information. 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The original game designer is not one who 
imitates nobody, but one whom nobody can 
imitate.

- Alan Emrich
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1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver bakgrunden och syftet med StickOS, StickOS SDK och Evertron. Det 
avslutande stycket beskriver syftet med denna dokumentation. 

1.1 Bakgrund 
Idén om Evertron (arkadmaskinen) föddes i slutet av 2011. I en diskussion om hur kursen 
Speldesign: 1ME203 kunde göras annorlunda, uppkom idén om att strömlinjeforma kursens 
innehåll och utförande efter att utveckla ett arkadspel. Arkadspelen var tänkta att installeras och 
användas i en tilltänkt arkadmaskin som skulle finnas tillgänglig för allmänheten på en lämplig 
plats. Tidigare har fokus varit ett problem i kursen då många studenter inte har haft en realistisk 
uppfattning om vad som är möjligt att utföra under kursens relativt korta tid. Kursen är en 7,5-
poängskurs vars primära syfte är att lära ut teorin bakom speldesign. Studenterna omvandlar 
teorin till praktik då de i slutet av kursen presenterar ett spel eller spellikande applikation. Spel i 
arkadformat är relativt mer genomförbart än spel i andra genrer (exempelvis rollspel eller 
strategi) då de förutsätter mer tid för design, utveckling och testning. Då arkadspel är mindre i 
sin omfattning, ökar kraven på ett fungerande och underhållande gameplay (teori) samtidigt 
som formatet erbjuder en rimlig omfattning för den tillgängliga tidsramen.  

Att medverka i kursen är dock ingen ensamt avskiljande faktor för att få tillåtelse att använda 
Evertron för sina produktioner. Denna manual gäller därför för alla som har intresse av att visa 
sina produktioner  via Evertron, oavsett om man deltar/har deltagit i 1ME203 Speldesign. Vissa 
förutsättningar gäller dock, som kommer framgå av denna manual. 

Sedan januari 2012 står Evertron i entrén till B- och D-huset, och allmänheten är välkomna att 
gratis spela på Evertron. Maskinen har sedan den introducerades medverkat på ett antal 
utställningar och mässor i syfte att marknadsföra universitetsutbildningen Interaktiva Digitala 
Medier (IDM). Maskinen är en populär attraktion och har bland annat uppmärksammats av 
Rostam (2012) som skrev en artikel i Smålandsposten. 

När man överför sina produktioner till Evertron låter man automatiskt Linnéuniversitetet 
inneha rätten att visa upp och använda applikationen i publika sammanhang. Se kapitel 2.3 
Juridiska avtal för mer information. 

1.2 Syfte 
Det primära syftet med Evertron är att fungera som en målplattform för spel som utvecklas i 
kursen Speldesign: 1ME203. Arkadmaskinen är primärt utformad för att användas i 
undervisningssyfte men kan komma att förändras i kommande iterationer. Vidare är 
förhoppningen att arkadmaskinen ska väcka intresse för ämnet medieteknik och dess studenter. 
Maskinen kan även användas av andra samarbetspartners och nyttjas vid evenemang och mässor.  
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1.3 Designmanual 
Denna designmanual innefattar information om samtliga StickOS-verktyg samt de 
arkadmaskiner som använder StickOS. Designmanualen är avsedd att användas av både externa 
och interna utvecklare då den innefattar instruktioner för StickOS, StickOS SDK, stickOS 
Highscore API och StickOS-baserade arkadmaskiner. Då arkadmaskinen med tillhörande 
system och utvecklingsplattform är under kontinuerlig utveckling, uppdateras dokumentationen 
efter behov. 

Studenter som läser kursen Speldesign: 1ME203 får tillgång till denna designmanual i början av 
kursen och uppmuntras att läsa och använda den under kursens gång. Det primära syftet är att 
designmanualen ska fungera som ett uppslagsverk under utvecklingsveckorna. Innehållet är 
utformat för att besvara vanligt förekommande frågor och grundläggande funktionalitet som 
berör utvecklingsplattformen. Manualen är tänkt att vara ett verktyg och inte en belastning. 
Tidigare kursgenomföranden har visat att studenter, när de väl läst och förstått innehållet av 
manualen, både uppskattar och använder informationen kontinuerligt under projektveckorna. 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2. Evertron 
Evertron är namnet på den första StickOS-baserade arkadmaskinen och i detta avsnitt kommer 
teknisk information kring Evertrons mjuk- och hårdvara att presenteras. 

2.1 Information 
Detta avsnitt beskriver information om Evertron. Informationen innefattar allt från tekniska 
specifikationer till information om framtida utvecklingsmöjligheter. 

2.1.1. Tekniska specifikationer 
Detta avsnitt fokuserar på de tekniska specifikationerna för Evertron-maskinen. Avsnittet 
inkluderar information om både maskinens mjuk- och hårdvara. Syftet med informationen är att 
kunna bilda sig en uppfattning om maskinens prestanda och begränsningar. Var noga med att 
genomföra regelbundna tester på maskinen då variation av mjuk- och hårdvara kan resultera i 
varierande resultat. 

2.1.1.1 Hårdvara 
Detta avsnitt fokuserar på Evertrons hårdvara. Även om Evertron är i dagligt bruk ses inte 
hårdvaran som permanent, utan kan komma att förändras i form av uppdateringar eller 
implementering av ny hårdvara. Exempel på ny hårdvara kan vara webbkameror, sensorer eller 
annan hårdvara som syftar till att förbättra användarupplevelsen. Följande lista är enligt 
Evertrons aktuella konfiguration: 

• Intel® Core™ i5 Processor 2320 3GHz 6MB 

• 8GB DDR3 RAM 

• AMD Radeon HD6450 1024MB 

• X-Arcade Dual Joystick 

• Dell™ A425 Computer Speaker (2.1) 

• Samsung 17” LCD Monitor (upplösning 800x600 pixlar) 

2.1.1.2 Mjukvara 
Här följer en lista med tekniska specifikationer på mjukvaran som används i Evertron, samma 
mjukvara medföljer denna dokumentation. 

• Microsoft Windows 7 Professional (64-bitarsversion) 

• StickOS 0.9.9 

• StickOS Highscore API 1.0  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2.2 Processen för implementation av nya spel 
För att spel ska ha tillåtelse att användas i Evertron ställs två typer av krav; tekniska och 
kvalitativa. De kvalitativa kraven existerar för att spelen ska kunna representera universitetet och 
medieteknik. De kvantitativa kraven finns för att spelen över huvud taget ska kunna fungera i 
arkadmaskinens ekosystem. Spel som inte följer dessa krav kommer inte att tillåtas installeras i 
StickOS-baserade arkadmaskiner.  

2.2.1 Kvalitativa krav 

De kvalitativa kraven är enligt följande: 

• Spelet måste uppnå hög verkshöjd och hålla ett mått av kvalité både speldesignsmässigt och 
estetiskt. Ansvarig för Evertron bestämmer vad som i detta fall definierar “hög verkshöjd”. 

• Spelet måste vara färdigproducerat. Inga demo, prototyper eller halvfärdiga projekt 
accepteras. Undantaget är demoskärmar, se kapitel 3.4 Demoskärmar. 

• Spelet bör inte innehålla ämnen eller teman som kan uppfattas som stötande; exempelvis 
rasism,  mycket extremt våld, förhärligande av narkotika,  etc. Detta är en subjektiv fråga, 
men i de flesta fall går det att avgöra med sunt förnuft. Kontakta utvecklingsansvariga för 
Evertron vid osäkerhet. 

• Spelet får inte vara baserat på ett existerande Intellectual Property (IP). Om någon önskar 
utveckla en uppföljare till ett av arkadmaskinens studentproducerade spel, kan detta 
diskuteras vidare med ansvarig för Evertron. 

• Spelet får inte använda sig av material som är skyddat av upphovsrättslagen. Vid 
användning av material från exempelvis Creative Commons måste upphovsman alltid 
anges. Se Creative Commons webbplats för mer information. 

2.2.2 Tekniska krav 
De tekniska kraven är enligt följande: 

• Spelet ska vara kompilerat till en körbar *.swf-fil, för mer information om tillåtna filformat 
se 3.3.3.4 SWF-Format. Det är rekommenderat att *.swf-filen använder CPU-baserad 
rendering, då StickOS använder GPU-baserad rendering. Notera att CPU-baserad 
rendering inte alltid leder till ett bättre resultat, samtliga grupper uppmuntras därför att 
testa och utvärdera båda inställningsmöjligheterna. 

• Spelet ska vara testkört i StickOS. Detta kan göras genom en installation av StickOS i en 
dator, innan det överförs till Evertron. Det finns inga regler för hur lång eller kort en 
testperiod måste vara, men det är rekommenderat att spelet testas i StickOS-miljö i minst 
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24 timmar. Rekommendationen innebär inte att spelet ska spelas i 24 timmar, tanken är att 
spelet ska finnas installerat på en maskin med StickOS och maskinen ska fungera felfritt 
under 24 timmar. Under testperioden kan även andra spel spelas, detta för att simulera en 
mer realistisk användning av StickOS. 

• Spelet ska vara buggtestat och allvarliga fel åtgärdade. Kända buggar som inte anses som 
allvarliga ska dokumenteras och lämnas till ansvarig för Evertron. Med “allvarlig” menas 
buggar som kraschar applikationen eller på annat sätt är förödande för automationen av 
StickOS. 

2.3 Juridiska avtal 
I samband med inlämning av projektkod till ansvarig för Evertron erkänner upphovsmannen 
automatiskt inlämningsversionen av sitt verk under Creative Commons, licens “CC 
BY” (Creative Commons, 2012). Anledningen är att Linnéuniversitetet och institutionen för 
medieteknik ska ha juridisk rätt att använda och, om nödvändigt, förändra spelet i framtiden. 

2.4 Framtida utveckling 
Även om Evertron är i dagligt bruk, ses maskinen inte som färdigställd. Det finns fortfarande 
möjlighet att förändra fysiska förutsättningar för maskinen, detta kan exempelvis innebära ny 
installation av hårdvara. 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3 StickOS 
StickOS är namnet på den applikation som hanterar Evertrons användargränssnitt och spel. 
StickOS finns tillgängligt för Windows, Mac OS och Linux i både 32-bitas och 64-bitars 
version. Detta avsnitt kommer att behandla StickOS i helhet, från installation till framtida 
utvecklingsmöjligheter. Om informationen uppfattas som bristfällig eller vid avsaknad av 
information, vänligen kontakta ansvarig utvecklare för StickOS. 

3.1 Installation 
I detta avsnitt kommer installationsprocessen för StickOS med tillhörande spel att behandlas. 
Avsnittets primära syfte är att ge ingående förståelse för StickOS’s manuella installationsprocess, 
detta för att underlätta implementering och felsökning av nya spel i StickOS-baserade 
arkadmaskiner. 

3.1.1 Installation av StickOS 
Programkoden för StickOS är skriven i ActionScript 3.0 och kompilerad till en Adobe Air-
applikation, vilket innebär att StickOS kan installeras på Windows-, Mac OS- eller Linux-
baserade system. Installationsfilen består av filformatet *.air(Adobe Integrated Runtime) och 
innefattar en egen installationsprocess, dvs ingen annan mjukvara krävs för att installera 
programvaran. Här följer en beskrivning av installationsprocessen i listformat: 

1. Öppna eller ”dubbelklicka” på installationsfilen (StickOS.air). 

2. Följ de anvisningar som ges av installationsprocessen. Notera att applikationen kan 
installeras på valfri destination, men standarddestinationen är rekommenderad. 

3. När installationsprocessen är slutförd startas applikationen av automatik(standard), 
applikationen kan även startas från sin applikationsfil (*.app, *.exe, etc..). Applikationsfilen 
ska finnas tillgänglig på den destination som uppgavs vid installationen (steg 2). 

3.1.2 Installation av spel 
I nuläget stödjer StickOS enbart spel i swf-format, vilket innebär att spelens installationsprocess 
inte är automatiserad. Spelen i form av swf-filer behöver därför manuellt placeras i en specifik 
installationsmapp tillsammans med XML-baserad metadata. Metadatan används bland annat 
för att definiera spel-id, spelnamn och spelikon. Om konfigurationen inte utförs korrekt 
kommer detta att resultera i att inga spel finns tillgängliga via StickOS. 

 6



3.1.2.1 Manuell installation 

Vid manuell installation av spel finns det ett antal steg som måste följas, i detta avsnitt kommer 
dessa installationssteg att förklaras mer ingående. Om informationen är otydlig, vänligen 
kontakta ansvarig utvecklare för StickOS. För expressinstallation se 3.1.2.1.3 Installationsmall. 

3.1.2.1.1 Skapa nödvändiga filer och mappar 
Det första steget i den manuella installationsprocessen är att skapa en rotkatalog för de 
installerade spelen, skapa därför en ny mapp i systemets(datorns) dokumentmapp och döp 
mappen till ”StickOS”, notera att mappen måste döpas enligt anvisningarna för att spelen ska 
kunna fungera. Beroende på vilket operativsystem som är installerat på den tilltänkta värddatorn 
kommer dokumentmappens sökväg att variera. Här följer en lista över vanliga operativsystem 
och deras sökvägar till dokumentmappen. 

Figur 3.1: Standardiserade sökvägar till olika operativsystems dokumentmappar, där USERNAME 

innebär användarnamnet på den aktiva användaren. 

När rotkatalogen är skapad behöver ytterligare tre nya mappar skapas, denna gången i den nya 
rotkatalogen, namnen på dessa mappar är ’‘swf ”, ”xml” och ”img”. Här följer en lista som 
förklarar de nya mapparnas syfte: 

• swf - Denna mapp är tänkt att innehålla de spel som ska ”installeras” i StickOS. 

• xml - Denna mapp innehåller den XML-fil som innehåller information(metadata) om de 
installerade spelen, exempelvis information om vem som har utvecklat spelet och vilken 
bild som används som spelikon. För mer information om denna XML-fil se 3.1.2.1.2 

XML. 

• img - Denna mapp innehåller de bilder som används som spelikoner. Spelikonerna är de 
bilder som visas i StickOS’s spelväljarläge. För mer information om spelikoner se 3.2.2 
Spelikon. 

3.1.2.1.2 XML 
StickOS spelregister är XML-baserat, med spelregister menas den fil som innehåller 
information om vilka spel som installerats i StickOS. Som tidigare beskrevs finns det ingen 
automatiserad process för att skapa detta spelregister, därför kommer detta avsnitt att förklara 
det praktiska tillvägagångssättet för denna process, samt strukturen för spelregistret. Om ett 
spelregister är felaktigt konfigurerat kommer inga spel finnas tillgängliga i StickOS 

Operativsystem Destination

Mac OS /users/USERNAME/Documents

Windows C:\Documents and Settings\USERNAME\My Documents
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spelväljarläge, därför är det viktigt att denna process utförs enligt anvisningarna. Om 
spelregistret är korrekt konfigurerat men sökvägen inte leder till en tillgänglig swf-fil, kommer 
detta fel uppmärksammas då StickOS försöker ladda in det valda spelet. 

3.1.2.1.2.1 Basstruktur 
Spelregistret består av två grundläggande delar, en enkel grundstruktur som är reserverad för 
maskin-/version-specifik information. Det är viktigt att spelregistret använder utf-8 som sin 
teckenuppsättning och att rotelementet är ”games”. Notera att dokumenten endast får innehålla 
ett rotelement och detta måste heta ”games”, med samtliga bokstäver skrivna med gemener. Se 
följande exempel: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<games>

<!-- INSERT GAME DATA-->
</games>

Figur 3.2: Figuren föreställer grundstrukturen för StickOS’s spelregister. Games utgör rotelementet i 
XML-strukturen, samtliga spelkonfigurationer ska finnas innanför detta element. 

3.1.2.1.2.2 Element 

Detta avsnitt fokuserar kring de grundläggande inställningselementen för StickOS’s spelregister, 
för mer detaljerad information kring detta spelregister, se 5.1 Spelregister. För information om 
elements inkapslade element se 3.1.2.1.2.3 Inkapslade element. 

Element Beskrivning

id Spelets unika identifierare, värdet anges som unikt heltal. Exempel ”3”. 
För mer information om spel-ID, se 3.3.6 Spel-ID.

title Spelets titel, värdet anges som sträng i fritextformat. Exempel ”Pong”

subtitle Spelets undertitel, värdet anges som sträng i fritextformat. Exempel ”It’s 
like tennis, only better”.

genre Identifierar spelets genre, värdet anges som en sträng i fritextformat. 
Exempel ”Sport”.

year Identifierar spelets publiceringsår, värdet anges i fyrsiffriga heltal. 
Exempel ”2012”.

images Används för att länka grafiska filer till ett spel, exempelvis spelets 
spelikon. Notera att detta element inte har ett direkt värde, inställningar 
sker via inkapslade element, exempelvis som icon-elementet. För mer 
information se 3.1.2.1.2.3 Inkapslade element.

path Sökvägen till spelets fysiska fil, notera att sökvägen utgår från StickOS-
mappen som skapats i operativsystemets dokument-mapp, för mer 
information se 3.1.2.1.1 Skapa nödvändiga filer och mappar.
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Figur 3.3: Figuren föreställer samtliga inställningsattribut för StickOS spelregister. 

3.1.2.1.2.3 Inkapslade element 

Detta avsnitt förklarar de underliggande eller inkapslade element som används i spelregistret. 
Ett inkapslat element är ett element som befinner sig innanför ett annat element, se följande 
exempel: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<element>

<inkapslat_element>DATA</inkapslat_element>

</element>

Figur 3.4: Figuren demonstrerar inkapslade element i ett XML-dokument. 

Många av de inkapslade elementen använder attribut för att förmedla sina värden. Exempel på 
element i spelregistret som använder attribut är bland annat ”developer”, se följande exempel för 
bättre förståelse av attribut: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<element>

<inkapslat_element value=”DATA” />

</element>

Figur 3.5: Figuren visar exempel på XML-element med attribut. Elementet med namnet 

”inkapslat_element” har attributet ”value” med värde ”DATA”. 

modes Används för att förmedla spelets olika spelarlägen, exempelvis om ett 
spel har ett flerspelarläge eller highscoresystem.

developers Används för att identifiera spelets upphovsmän och deras arbetsansvar, 
ett spel kan ha en eller flera upphovsmän (utvecklare).

settings Används för att förmedla inställningsmöjligheter för spelet till StickOS. 
Ett exempel på inställningsmöjlighet är om spelet ska renderas med 
scanlines, för att simulera effekten från en lågupplöst CRT-skärm. 
Denna effekt används i spelen Pong och Snake.

Element Beskrivning
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Här följer en lista av inkapslade element och deras inställningsmöjligheter i form av attribut: 

• Taggen images har ett inkapslat element vid namn icon. Icon har inga attribut utan sätter sitt 
värde mellan taggens start- och sluttagg. Värdet ska innehålla en giltig sökväg till spelets 
spelikon. För mer information om spelikoner se, 3.3.2 Spelikon. Sökvägen utgår från 
operativsystemets dokumentmapp. Här följer ett exempel på sökväg: ”StickOS/img/
icon_game_snake.png”. 

• Taggen modes ska innehålla två inkapslade element(taggar), ”player” och ”highscore”. Båda 
taggarna ska inte ha ett direkt värde utan använder attributet ”id” för att förmedla sitt värde. 
Här kommer en lista som förklarar de olika ID-numrerna för varje element. 

Attributet id kan ha tre olika värden för elementet player, här följer de tre värdena samt en 
beskrivning av dess innebörd: 

1. Värdet indikerar att spelet enbart är avsett för en spelare(Single-player only). 

2. Värdet indikerar att spelet enbart är avsett för två spelare(Multi-player only). 

3. Värdet indikerar att spelet kan spelas både av en eller två spelare(Single- and Multi-
player). 

Attributet id kan ha två olika värden för elementet highscore, här följer de tre värdena samt en 
beskrivning av dess innebörd: 

1. Värdet indikerar att spelet inte har stöd för highscore-listor. 

2. Värdet indikerar att spelet har stöd för highscore-listor. 

• Taggen developers (plural) ska innehålla ett element (tagg) för varje person som medverkat vid 
utvecklingen av spelet. Taggen ska ha namnet ”developer” (singular) och attributen firstname, 
lastname och role. Attributet firstname används för att ange utvecklarens förnamn, lastname 
används för att ange utvecklarens efternamn och role beskriver utvecklarens arbetsroll under 
spelutvecklingen. Ett exempel på role skulle kunna vara ”Programmer”. De standardiserade 
roller som ska användas är följande: Designer, Artist, Programmer, Level designer, Sound 
Engineer och Tester. Alla utvecklare ska välja den roll som beskriver deras arbetsuppgifter bäst, 
notera att många utvecklare kan ha samma roll, men bara en roll per utvecklare. 

• Taggen settings ska innehålla elementet ”scanlines” som använder attributet enable för att 
förmedla sitt värde. Taggens attribut är ett booleskt värde och kan ses som sant eller falsk 
(true/false). Om scanlines är aktiverat(enable är satt till true) kommer StickOS automatiskt att 
rendera simulerade scanlines över spelet under körningstiden. Denna effekt är främst menad 
för spel som strävar efter känslan av 1980-talets arkadmaskiner. För mer information och 
exempel se, 5.1 StickOS spelregister. 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3.1.2.1.3 Installationsmall 
Installationsmallen innehåller en förkonfigurerad installation av spelet Pong i ett komprimerat 
format, användaren behöver därför inte skapa och konfigurera de nödvändiga filerna och 
mapparna själv. Installationsmallen är i filformatet *.zip och kan därför direkt packas upp i 
operativsystemets dokumentmapp, för mer information om dokumentmappen se 3.1.2.1.1 
Skapa nödvändiga filer och mappar. Efter uppackning är spelet redo att användas och finns 
tillgängligt via StickOS spelväljarläge. För mer information om installationsprocessen och 
konfigureringen av spelens metadata  se 3.1.2.1 Manuell installation. 

3.1.2.1.4 Felsökning 
Här följer en lista över vanliga installationsproblem tillsammans med förväntad lösning på 
problemet, notera att en lösning inte är garanterad: 

• Om ett spel inte görs synligt i spelväljaren i StickOS beror det förmodligen på att XML-filen 
inte kan hittas eller är felaktigt konfigurerad.  

• Om ett spel är synligt i spelväljaren men inte kan startas beror det förmodligen på att XML-
filen inte länkar till spelets(swf-filens) korrekta sökväg. Kontrollera att spelet finns tillgängligt 
på den sökväg som uppges i XML-filen. 

Om problemet inte behandlas i ovanstående lista eller om problemet kvarstår efter 
rekommenderad åtgärd, vänligen kontakta ansvarig utvecklare för StickOS. Det är viktigt att nya 
problem uppmärksammas och registreras, detta för att underlätta framtida utveckling. 

3.1.2.1 Installation via webbverktyg 
Detta webbverktyg är under utveckling och är inte färdigställt, mer information kommer att 
komma senare. För mer information kontakta ansvarig utvecklare för StickOS express install. 

3.2 Kontroller 
Då StickOS bygger på StickOS SDK och Evertrons inputmöjligheter är begränsade till de 
fysiska spakar och knappar som finns på maskinen, används en serie standardiserade 
tangentbordstangenter för att kontrollera mjukvaran, dessa tangentbordstangenter är därför 
samma i både StickOS och i StickOS SDK. För mer information om kontroller se 4.2 
Kontroller. 

3.3 Spel 
Detta avsnitt hanterar regler, rekommendationer och begränsningar för de spel som används i 
Evertron. Samtliga spel måste följa dessa regler för att bli tillgängliga i Evertron, avsnittet 3.3.1 
Rekommendationer är enbart rekommendationer och därför inte ett kriterium. 
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3.3.1 Rekommendationer 

Här följer en lista över rekommendationer för de spel som ska användas i Evertron. Notera att 
detta endast är rekommendationer. 

• Speltiden för en spelsession bör ligga kring max tio minuter, detta både för singel- och 
multiplayerläget. Anledningen till att speltiderna inte få vara för långa beror främst på två 
faktorer. Den första faktorn är för att undvika eventuell köbildning. Den andra faktorn beror 
på att människor  förmodligen inte befinner sig vid Evertron enbart för att spela spel; de är 
förmodligen på väg till eller från en föreläsning, dvs deras tid är begränsad. 

• Använd ljud och musik i spelen så att de väcker uppmärksamhet, men var försiktig med 
ljudvolymen.  Om ett spel har för hög ljudvolym finns risken att det ”skrämmer bort” 
eventuella spelare då de inte vill få för mycket uppmärksamhet kring sig. Balansera ljudeffekter 
och musik med redan existerande spel i Evertron. Detta för att undvika att ditt spel håller för 
hög eller låg ljudvolym. Som ett referensvärde använder StickOS volymen 0.35 för den musik 
som spelas vid demoskärmar. 

• Spelet bör ha stöd för både en- och tvåspelarläge, detta för att uppmuntra till social 
interaktion, men samtidigt inte begränsa spelupplevelsen för de spelare som spelar ensamma. 

• Spelet bör ha stöd för highscore-funktion, detta för att motivera och utmana spelare. Ett spel 
kan använda en eller flera highscore-tabeller. För mer information se kapitel 3.3.4 Highscore. 

• Den rekommenderade bildfrekvensen är 60 bildrutor per sekund(60 FPS), detta för att 
StickOS bildfrekvensen är 60 bildrutor per sekund. 

• För deltagare i kursen 1ME203 Speldesign tillkommer ytterligare rekommendationer och 
krav. Kontakta kursansvarig för mer information. 

3.3.2 Spelikon 
Detta avsnitt handlar om att skapa och anpassa en spelikon för StickOS. En spelikon är den bild 
som representerar ett spel i StickOS’s spelväljarläge. Avsnittet hanterar syfte och begränsningar 
på spelikoner tillsammans med rekommendationer för hur en spelikon ska utformas. 

3.3.2.1 Spelikonens syfte 
Spelikonen är en viktig del i marknadsföringssynpunkt, då den är spelarens första kontakt med 
spelet. Var därför noga med att designa en spelikon som representerar spelet, och samtidigt 
lockar din tänkta målgrupp. En rekommendation är att försöka hålla designen enkel då ikonen 
är förhållandevis lågupplöst och därmed är detaljerad grafik och text svår att urskilja. 
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3.3.2.2 Tekniska krav på spelikoner 

Här följer en lista på de krav som en spelikon måste anpassa sig efter, var därför noga att följa 
dessa krav: 

• Spelikonens storlek måste vara exakt 120x120 pixlar, en spelikon får alltså inte vara större eller 
mindre än den avsatta storleken. 

• Filformatet kan vara *.JPG, *.GIF eller *.PNG, men *.PNG är det rekommenderade 
filformatet. 

• Det finns inget krav på specifik namngivning, men det är rekommenderat att följa följande 
standard, ” icon_game_GAMENAME.png”, där GAMENAME är platshållare för spelets 
namn. Om namnet på spelet var Pong skulle spelets spelikon döpas till ” 
icon_game_pong.png”, notera att samtliga bokstäver skriv i gemener. 

• När en spelikon renderas i StickOS skapas automatisk en glanseffekt, vilken görs synlig i 
spelikonens övre vänstra hörn. För att undvika dubbla glanseffekter uppmanas utvecklare att 
inte applicera förrenderade glanseffekter på sina spelikoner. 

3.3.3 Begränsningar 

Detta avsnitt behandlar begränsningarna för de spel som utvecklas för StickOS. 

3.3.3.1 Skärmupplösning 
Som tidigare beskrivs i 2.1.1.1.1 Nuvarande hårdvara är Evertrons skärmupplösning 800x600 
pixlar, vilket innebär att spelens skärmupplösning inte kan överstiga Evertrons. Ett StickOS-
baserat spel är inte låst att använda en specifik upplösning; upplösningen kan variera från spel 
till spel såvida den inte överstiger arkadmaskinens maximala skärmupplösning(800x600 pixlar). 
Om ett spel använder en upplösning som är lägre än maxupplösningen kommer spelet att 
centreras på skärmen. Det är fortfarande oklart om StickOS ska skala upp spel som inte brukar 
skärmytans fulla potential. 

3.3.3.2 Bildfrekvens 
Bildfrekvensen i ett StickOS-baserat spel kan variera mellan 5-60 bildrutor per sekund(FPS). 
Som standard används 60 bildrutor per sekund, vilket även är det rekommenderade maxvärdet. 
Bildfrekvensen kan ställas om under driftstid, dvs det är tekniskt möjligt att använda olika 
bildfrekvenser under olika delar av spelet. En vanlig lösning är att spelen använder en lägre 
bildfrekvens när de befinner sig i menyläge,  bildfrekvensen höjs sedan när spelet återgår till 
spelläge. Även om bildfrekvensen går att justera så är 30 FPS eller 60 FPS att rekommendera. 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3.3.3.3 Extern data 

Då Evertron har anslutning till Internet via ethernet finns möjligheten att använda extern 
webbaserad information, exempelvis RSS-flöden eller XML-baserad API-information. Trots 
möjligheten är det inte rekommenderat, då spelen kan komma att behöva underhållas med 
jämna mellanrum för att hålla API-kommunikationen uppdaterad mot den senaste versionen av 
API:et. Ett spel kan använda externa datakällor, men spelet måste fungera även om dessa 
datakällor inte finns tillgängliga, dvs basera inte spelet på extern information. Det 
rekommenderade tillvägagångssättet är att skapa en generell kommunikationskanal som kan 
appliceras på StickOS SDK. Om ett API skulle komma att förändras kan StickOS SDK 
uppdateras för att stödja de nya förändringarna och de spel som använder API:et kan kompileras 
om för att få tillgång till den nya funktionaliteten, utan att skräddarsy en unik lösning för varje 
spel. 

3.3.3.4 SWF-Format 
Som tidigare beskrevs i 3.1.2 Installation av spel stödjer StickOS enbart spel i *.swf-format, 
detta innebär inte att Adobe Flash är den enda utvecklingsmiljön. Spel som är tänkta att 
användas i StickOS kan utvecklas i valfri miljö som kan kompilera till *.swf-format, ett exempel 
på sådan alternativ utvecklingsmiljö är Unity 3D. Unity 3D kan kompilera spel till *.swf-format, 
vilket innebär att spel som utvecklats i Unity 3D kan användas i StickOS. Notera att StickOS 
SDK enbart finns tillgängligt för ActionScript 3-baserade utvecklingsmiljöer, dvs inte Unity 3D. 

3.3.4 Highscore 
Samtliga spel som används i StickOS har möjlighet att använda den lokala databasen för 
highscores. Detta avsnitt kommer att hantera de övergripande frågorna kring highscoresystemet, 
för mer teknisk information se 4.3.1.8.1 Highscore. 

Det lokala highscore-systemet har stöd för en eller flera poänglistor per spel, dvs ett spel kan ha 
separata highscore-listor för single- och multiplayer. Även om det är tekniskt möjligt att 
använda en extern databas för att spara poänginformation så är detta inte tillåtet. Hanteringen 
av poängdata behöver vara centraliserad, detta för att undvika risken med att externa databaser 
försvinner eller läggs ner. Om en extern databas skulle försvinna skulle detta eventuellt resultera 
i att spelet skulle upphöra att fungera och därför också behöva tagas bort från Evertrons. 
Evertron ansvarar därför för sin egen databas och säkerhet i form av backuper. 

3.3.5 Debuggning 
Applikationer som bygger på StickOS SDK kan använda det inbyggda debuggningverktyget, 
verktyget kan aktiveras och avaktiveras genom att trycka på P-tangenten på tangentbordet. För 
mer information om StickOS SDK’s debuggingverktyg, se 4.3.1.4 Debug. 
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3.3.6 Spel-ID 

Samtliga StickOS-baserade spelprojekt ska tilldelas ett unikt spel-ID (gameId). Ett spel-ID 
fungerar som en unik identifierare för spelet och består av en tal mellan 1-2147483647. ID-
nummrena tilldelas i stigande ordning och går inte att ändra. Om en utvecklare eller 
utvecklingsgrupp inte har fått ett spel-ID tilldelat sig när spelprojektet inleddes, vänligen 
kontakta ansvarig utvecklare av StickOS. Notera att det inte är tillåtet att själv tilldela sig ett 
spel-ID eller att använda ett temporärt spel-ID innan det officiella spel-ID:t blivit fastställt, 
detta för att undvika framtida problem vid spelimplementeringen. 

3.4 Demoskärmar 
Demoskärmarnas syfte är att locka förbipasserande att använda Evertron. Detta görs med fördel 
genom färgglada eller intressanta skärmbilder. I nuläget existerar sex olika demoskärmar i 
Evertron. Dessa demoskärmar presenteras slumpvis från StickOS. Förhoppningen är att det 
kommer implementeras fler demoskärmar i Evertron, producerat av både personal och studenter. 
Man avbryter demoskärmen och laddar spelmenyn genom att röra joysticks eller knappar på X-
arcade-plattan. 

Följande demoskärmar finns i skrivande stund: 

• “Would you like to develop games for this machine?” - en orange bildruta visas som är tänkt 
att marknadsföra 1ME203 Speldesign. Denna skärm gjordes ursprungligen för att betatesta 
StickOS. 

• Citat. En mängd olika citat med teknikanknytning presenteras slumpmässigt på skärmen. 

• C64 Laddningsskärm (a). Skärmen imiterar en laddningsskärm från Commodore 64. 

• C64 Laddningsskärm (b). Skärmen imiterar en laddningsskärm från Commodore 64, 
komplett med BASIC som bakgrund. 

• QR-kod. En QR-kod som leder till LNUs webbplats för 1ME203 Speldesign. 

• 3D-animering. StickOS’s logotyp roterar i 3D. 

Utvecklare är fria att utveckla egna demoskärmar för sitt egna StickOS-spel. Dessa 
demoskärmar skulle fungera som reklam för utvecklarnas egna spel och eventuellt leda till att 
spelet spelades fler gånger. Speltiden för en reklaminfluerad demoskärm ska ha en kortare speltid 
en en ”vanlig” demoskärm. Uppskattningsvis ska speltiden på en reklaminfluerad demoskärm 
ligga kring 30 sekunder.  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3.5 Dokumenterade problem och buggar 
Här följer en lista över dokumenterade problem och buggar med den nuvarande versionen av 
StickOS: 

• Om användaren matar in vissa knappkommandon blir det en konflikt med Windows 
snabbkommandon. Exempelvis “Ctrl” + “W” kommer göra att StickOS avbryts. Se 
knapplayout för att i största mån undvika att användaren brukar denna kombination. 

• Då StickOS körs som en fönster-applikation i operativsystemet har det inte samma 
förutsättningar som ett vanligt spel. Detta innebär bland annat att knappinmatningen är 
begränsad till sex simultana inmatningar. Detta är en faktor som bör behandlas innan den 
praktiska implementationen av det tilltänkta spelet påbörjas. Sex simultana inmatningar kan 
översättas till input-möjligheterna av ett Nintendo 8-bitars system (NES). 

Vid notering av odokumenterade problem och buggar, vänligen kontakta ansvarig utvecklare av 
StickOS så att detta kan dokumenteras. 

3.6 Fortsatt utveckling av StickOS 
Som tidigare beskrevs i 2.3 Framtida utveckling anses inte Evertron som färdigställd, detta gäller 
även StickOS. Utvecklingsprocessen för StickOs är inte lika öppen som utvecklingen av 
StickOS SDK, källkoden för StickOS finns exempelvis inte tillgänglig för offentlig nedladdning. 
Externa utvecklare kan få tillgång till källkoden vid ett eventuellt utvecklingsprojekt, men de 
kvalitativa kraven samt säkerhetsaspekterna är högre än vid StickOS SDK-baserad utveckling. 
För mer information kring deltagande i StickOS-utvecklingen, vänligen kontakta ansvarig 
StickOS-utvecklare. 

 16



4 StickOS SDK 
StickOS SDK (Software Development Kit) är ett ramverk för att skapa StickOS-baserade spel 
och applikationer, till och med StickOS är baserat på detta ramverk. Ramverket är skrivet i 
ActionScript 3.0 och använder Flex 4.6.0 med kompletterande AIR 4.0 och är främst menat att 
användas med Adobe Flash Builder, men fungerar även mot andra utvecklingsmiljöer som 
stödjer ActionScript 3.0. Exempel på andra utvecklingsmiljöer är Adobe Flash professional och 
Flash Develop. 

4.1 Import av SDK  
Detta avsnitt fokuserar på hur StickOS SDK används tillsammans med Adobe Flash Builder. 
StickOS SDK kan användas tillsammans med andra utvecklingsverktyg men denna 
dokumentation innefattar enbart de officiella verktygen från Adobe. Om utvecklare väljer att 
utveckla i andra verktyg är de välkomna att inkludera ett informerande avsnitt i denna 
dokumentation. Utvecklare är även fria att skriva om StickOS SDK så att den fungerar 
tillsammans med andra verktyg och plattformar. 

4.1.1 Adobe Flash Builder 
StickOS SDK är tänkt att användas enligt Adobe Flash Builders rekommendationer för externa 
kodbibliotek. Detta avsnitt kommer att behandla en steg-för-steg-beskrivning över hur ett nytt 
ActionScript 3.0-projekt skapas i Adobe Flash Builder. Instruktionerna ska inte vara 
förknippade med en specifik version av Adobe Flash Builder utan bör fungera oavsett 
versionsnummer. 

1. Öppna Adobe Flash builder. 

2. Välj Arkiv > Nytt > ActionScript-projekt. 

3. Ange ett projektnamn. Projektnamnet bör vara samma som spelnamnet, detta för att undvika 
eventuella problem vid installation och körning av spelet i StickOS-miljö. Det viktiga är att 
projektet inte har samma namn som ett annat StickOS SDK-projekt. 

4. I Flex tolkas AIR-program som en programtyp. Det finns två alternativ: 

a. ett webbprogram som körs i Adobe® Flash® Player. 

b. ett skrivbordsprogram som körs i Adobe AIR. 

StickOS SDK-baserade applikationer kan använda valfritt alternativ men det finns ett par saker 
man bör känna till. Ett skrivbordsprogram erbjuder samma förutsättningar som när spelet körs i 
StickOS-miljön. Vid kompilering kommer spelet att köras i AIR Debug Launcher (ADL). 
Problemet med skrivbordsapplikationsläget är att det går inte att göra en release-kompilering. 
Vid valet av webbprogram kommer spelet att kompileras till Adobe Flash Player (Debugg) 
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vilket innebär att spelet inte riktigt har samma förutsättningar som under ADL. Fördelen med 
webbapplikationsläget är att det går att göra en release-kompilering. En release-kompilering ska 
erbjuda en förbättrad prestanda. 

5. Klicka på nästa. 

6. Kontrollera att spelets huvudmapp (main source folder) är satt till ”src” och att 
applikationsfilen (main application file) är SPELETSNAMN.as. Applikationens ID bör vara 
detsamma som spelnamnet. För att följa StickOS SDKs rekommendation bör 
kompileringsmappen (output folder) ändras från ”bin-debug” till ”bin”. 

7. Klicka på klar. 

8. Lämna Adobe Flash Builder och återgå till operativsystemets filhanterare (Finder / Explorer). 
Navigera till den nyskapade projektmappen. Vanligtvis finns denna mapp under användarens 
dokumentmapp. Om projektmappen innehåller en libs-mapp ska denna tas bort och ersättas 
med en mapp med namnet ”lib” (singular). Andra mappar som ska läggas till är ”asset” och 
”swc”.  

9. Återgå till Adobe Flash builder och högerklicka på projektet i projektlistan, välj egenskaper i 
högerklicksmenyn. 

10. På högersidan finns knappen ”lägg till SWC-mapp” (add SWC folder). Klicka på knappen 
och mata in mappnamnet ”swc” i inmatningsfältet, klicka sedan på ok. 

11. Högst upp i popup-rutan finns fliken källmapp (source path), klicka på fliken. 

12. På högersidan finns knappen ”lägg till mapp” (add folder). Klicka på knappen och skriv in 
mappnamnet ”lib”, klicka sedan på ok. Återupprepa proceduren och lägg till mappnamnet 
”asset”. 

13. Klicka på ok-knappen längst ner i popup-rutans högerkant. 

14. Återgå till datorns filhanterare och kopiera in StickOS SDK i projektets lib-mapp. Sökvägen 
till StickOS SDK bör då bli enligt följande: PROJEKTNAMN/lib/se/lnu/stickossdk. 

15. Du är nu redo att börja arbeta med Adobe Flash Builder och StickOS SDK. 

Projektet har nu konfigurerats för att använda mappen asset som en mapp för externa tillgångar, 
bilder, ljud m.m. Mappen lib är menad att innehålla källkod för externa bibliotek som 
exempelvis StickOS SDK. Om andra externa bibliotek används i applikationen ska de förvaras i 
denna mapp. Mappen src innehåller källkoden för applikationen och slutligen innehåller swc-
mappen eventuella SWC-filer. Exempel på SWC-filer kan vara MovieClip-baserade 
animationer eller annat material som producerats med Adobe Flash Professional. Här följer en 
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bild som visar ett strukturen för ett potentiellt spelprojekt. Mappen med namnet 
”YOURGAME” är projektets rotmapp och ska ha samma namn som spelets kompilerade SWF-
fil. Se bild på följande sida. 

Figur 4.1: Figuren föreställer strukturen för ett potentiellt spelprojekt med Adobe Flash Builder och 
StickOS SDK. 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4.1.2 Adobe Flash Professional 

StickOS SDK kan användas tillsammans med Adobe Flash Professional, detta görs med fördel 
genom att använda den färdiga projektmallen som medföljer denna dokumentation, se 8. Bilagor 
för mer information om projektmallarna. StickOS SDK kan även importeras manuellt och 
placeras på valfri destination(sökväg), men detta avsnitt kommer att beskriva den 
rekommenderade arbetsprocessen. Den rekommenderade mapp- och filstrukturen för ett Adobe 
Flash Professional baserat StickOS SDK-projekt är enligt följande bild. 

 

Figur 4.2: Mapp- och filstrukturen för hur ett Adobe Flash professional-baserat StickOS SDK-projekt 
ska organiseras. 

Mappen med namnet ”YOURGAME” är spelets rotmapp och innefattar projektets samtliga 
filer, mappen ska namnges efter spelets namn och varje spel måste ha ett unikt namn, dvs det får 
inte finnas två eller flera StickOS SDK-baserade spel med samma namn. Rotmappen ska 
innehålla tre undermappar, ”as”, ”fla” och ”swf ”. 

Mappen ”as” innehåller projektets källkod, detta inkluderar StickOS SDK. All programkod 
uppmanas att följa samma struktur som StickOS SDK. För att Adobe Flash Professional ska 
kunna hitta och bruka denna mapp behöver följande inställningar göras i projektets *.fla-fil.  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1. Öppna projektets *.fla-fil (den som ska finnas/skapas i fla-mappen) i Adobe Flash 
Professional. 

2. Som standard ska *.fla-filens projektinställningar kunna modifieras från egenskapsmenyn 
(Properties) som finns på högersidan av Adobe Flash Professionals arbetsyta. I denna meny 
ska texten ”ActionScript Settings” finnas och till höger om texten ska det även finnas en 
redigera-knapp (edit), klicka på denna knapp. 

3. Föregående steg ska leda till att ett popup-fönster med rubriken ”Advance ActionScript 3.0 
Settings” uppenbarar sig på skärmen. I detta popup-fönster ska det finnas en flik med texten 
”Source Path”, denna flik är i förhand markerad som standard. Om fliken är markerad ska 
det finnas ett stort inputfält under fliken. 

4. Använd de knappar som finns ovanför inputfältet till höger, där ska det finnas en knapp med 
ett plustecken (+). Klicka på denna. 

5. I det stora inputfältet kommer nu en ny inmatningsrad att uppenbara sig. Här ska den 
relativa sökvägen till as-mappen matas in, dvs ’../as’. Notera att en kopia av StickOS SDK 
ska placeras i denna mapp. 

6. När föregående steg är avklarat kan popup-fönstret stängas genom att klicka på ok-knappen 
i fönstrets nedre högra kant. StickOS SDK är nu importerat och redo att användas med 
Adobe Flash Professional. 

Om importen av StickOS SDK har skett enligt föregående anvisningar ska det går att nå via 
se.lnu.stickossdk och är redo att användas. 

Mappen ”fla” innehåller projektets *.fla-fil, filen ska ha samma namn som projektet/spelet och 
börja med stor bokstav. Om spelet exempelvis heter pong ska *.fla-filen döpas till Pong.fla. 

När projektet kompileras ska den körbara *.swf-filen sparas i swf-mappen. Som 
standardinställning kompilerar Adobe Flash Professional alltid *.swf-filen till samma mapp som 
*.fla-filen. För att ändra denna förinställning klicka på File (arkiv), sedan Publish Settings. 
Under fliken Formats (format) kan destinationsadressen för olika exporttyper väljas. Markera 
Flash (*.swf ) och skriv in ”../swf ”, sedan klicka på ok. När detta är avklarat kommer Adobe 
Flash Professional att kompilera projektets *.swf-fil till swf-mappen. 

4.2 StickOS SDK och SWC-filer 
En SWC-fil är ett paket med förkompilerad ActionScript 3.0-kod som tillåter Flash-/Flex-
utvecklare att distribuera  klasser och tillgångar (bilder, ljud, m.m.) i ett komprimerat format. Då 
en SWC-fil är förkompilerad kan din inkluderas i ett ActionScript 3.0-projekt men behöver inte 
genomgå en ny kompilering då projektet kompileras. StickOS SDK är utvecklat för att använda 
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SWC-formatet för alla grafiska tillgångar. Tanken är att grafik och animation ska sammanställas 
i Adobe Flash Professional för att sedan kompileras till en SWC-fil. SWC-filen kan importeras 
av Adobe Flash Builder och bli en del av spelprojektet. För att tillgångarna som inkluderas i en 
SWC-fil ska finnas tillgängliga visa ActionScript 3.0-kod måste varje objekt finnas 
representerats i Adobe Flash Professionals bibliotek och ha ett unikt länknamn. Länknamnet 
används för att skapa nya instanser av objektet. 

4.3 Kontroller 
Här följer de kontroller som som StickOS använder, kontrollerna testas med fördel på en 
windowsmaskin med komplett tangentbord. Avsnittet behandlar kontrollerna i tre olika 
segment, kontroller för spelare ett, kontroller för spelare två och universala kontroller. Några av 
de knappar som behandlas i avsnittet är markerade som ”övergiven”, detta innebär att knapparna 
existerar, men de används inte av StickOS-baserade arkadmaskiner. Var nog med att inte 
använda knappar som markerats som ”övergiven” då det skulle resultera i oanvändbara kontroller. 
Avslutningsvis kommer avsnittet att presentera en visuell layout över X-arcade-platta som 
används för StickOS-baserade arkadmaskiner. 

Figur 4.3: En komplett lista över Evertrons universalknappar 

Knappnamn Knappens värde

Coin left Övergiven

Coin right Övergiven

En spelare 9

Två spelare 0
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Figur 4.4: En komplett lista över kontroller för spelare 1. 

Figur 4.5: En komplett lista över kontroller för spelare 2. 

Knappnamn Knappens värde

Spelare 1 joystick upp W

Spelare 1 joystick höger D

Spelare 1 joystick ner S

Spelare 1 joystick vänster A

Spelare 1 knapp 1 1

Spelare 1 knapp 2 2

Spelare 1 knapp 3 3

Spelare 1 knapp 4 4

Spelare 1 knapp 5 5

Spelare 1 knapp 6 6

Spelare 1 knapp 7 7

Spelare 1 knapp 8 8

Knappnamn Knappens värde

Spelare 2 joystick upp PIL UPP

Spelare 2 joystick höger PIL HÖGER

Spelare 2 joystick ner PIL NER

Spelare 2 joystick vänster PIL VÄNSTER

Spelare 2 knapp 1 L

Spelare 2 knapp 2 K

Spelare 2 knapp 3 M

Spelare 2 knapp 4 N

Spelare 2 knapp 5 B

Spelare 2 knapp 6 V

Spelare 2 knapp 7 C

Spelare 2 knapp 8 X
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Här följer en bild som visuellt beskriver de knappar som används och hur de relaterar till 
varandra. Samtliga spelknappar är svartmålade och har inga distinkta kännetecken. Notera att 
knappuppsättningen inte går att modifiera. 

Figur 4.6: X-arcades Dual Joystick med knapparna konfigurerade efter StickOS SDKs 
knappuppsättning. 

4.4 Referenshandbok  
Detta avsnitt fokuserar på att förklara de paket och klasser som används i StickOS SDK, 
beskrivningarna är övergripande och går inte inte på detaljerad information gällande klassers 
metoder eller egenskaper. Syftet med referensmanualen är att identifiera de olika klassernas 
användningsområden, om mer detaljerad information efterfrågas uppmanas läsaren att läsa 
koddokumentationen. Använd referenshandboken för att lättare navigera till den efterfrågade 
klassen. Om eventuella problem eller buggar skulle upptäckas i StickOS SDKs programkod, 
vänligen kontakta ansvarig utvecklare för StickOS SDK. 

4.4.1 Paket med tillhörande klasser 
Detta avsnitt delar in StickOS SDK’s paket i underliggande avsnitt. Varje avsnitt innehåller 
övergripande information om paketet och dess underliggande klasser. Notera att 
tredjepartsutvecklare aldrig ska modifiera SDK-filerna utan att först konsultera en officiell 
StickOS SDK-utvecklare. 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4.4.1.1 Asset 

Detta paket innehåller resursfiler som används internt av StickOS SDK. Resurserna består av 
exempelvis av teckensnitt, ljudfiler och bilder. Dessa resursfiler får inte på något sätt flyttas eller 
modifieras utan tillstånd från StickOS SDKs utvecklingsgrupp. Samtliga resursfiler kommer 
inkluderas i kompileringen av StickOS SDK-baserade spel och applikationer. 

4.4.1.2 Component 
Detta paket innehåller en samling komponenter som ingår i StickOS SDK. Paketet är inte 
enbart menat att innehålla komponenter som används internt av StickOS SDK. Exempel på 
intern komponent är StickOS SDKs skärmtangentbord. Skärmtangentbordet används bland 
annat för att mata in spelarnamn under highscore-inmatningar. Här följer en lista över de 
komponentpaket som finns tillgängliga i paketet: 

• se.lnu.stickossdk.component.screenkeyboard: Detta paket innehåller elva klasser som 
tillsammans utgör StickOS SDKs standardtangentbord. Tangentbordet används främst för 
intern funktionalitet men kan även användas direkt av tredjepartsutvecklare. Internt används 
skärmtangentbordet av StickOS SDKs highscore-hanterare (se.lnu.stickossdk.net.Highscore) 
när en användare behöver mata in ett nytt highscore-namn. Klasserna som ingår i detta paket 
är fortfarande inte helt färdigställda då det finns mycket att förbättra inför kommande 
versioner av StickOS SDK. Tredjepartsutvecklare uppmanas därför att vara extra 
uppmärksamma då de handskas med dessa klasser. Om det skulle uppstå problem eller 
frågetecken kring dessa klasser, vänligen kontakta StickOS SDKs utvecklingsgrupp och upplys 
dem om denna information. 

4.4.1.3 Debug 
Detta paket innehåller klasser för debuggning av StickOS SDK-baserade spel och applikationer. 
Klasserna är menade att instansieras internt av StickOS SDK och bör därför inte användas av 
tredjepartsutvecklare. De fördefinierade debugg-verktyget kan göras tillgängligt på två sätt. 
Antingen kompileras den StickOS SDK-baserade applikationen i debugg-läge eller aktiveras 
debugg-läget under körning (Shift+D). Debugg-verktygen är ett pågående projekt där nya 
verktyg skapas vid behov eller vid förfrågan av tredjepartsutvecklare. I version 1.5.0 av StickOS 
SDK består detta paket av nio klasser. 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4.4.1.3.1 Debug (Klass) 
Detta är debugg-paketets huvudklass och ansvarar för samtliga debugg-verktyg. Debug-klassen 
består av ett Sprite-objekt (flash.display.Sprite) vars barn består av underliggande debugg-
verktyg. Klassen är inte menad att användas av tredjepartsutvecklare och finns därför 
fördefinierad i StickOS SDK. Debugg-klassen kan aktiveras eller inaktivares genom det globala 
tangentbordskommandot Shift+D. Prestandan hos StickOS SDK-baserade applikationer 
kommer att försämras då debugg-verktyget är aktivt. Denna prestandaförsämring är inte 
markant, men en viss försämrad effekt finns dokumenterad. Debugg-verktyget ska aldrig finnas 
synligt när StickOS Baserade-applikationer / spel körs i StickOS-baserade arkadmaskiner. 
Verktyget är enbart menat för testning. 

4.4.1.3.2 DebugText 
Denna klass ligger till grund för samtliga textbaserade debugg-verktyg. Klassen består av ett 
standardiserat textfältsobjekt (flash.text.TextField) som erbjuder samtliga textbaserade debugg-
verktyg en gemensam stil och funktionalitet. Samtliga objekt som baserats på DebugText-
klassen uppdaterar sitt innehåll en gång per sekund. Uppdatteringsintervallet kan modifieras 
men ett lägre uppdateringsintervall innebär en försämrad prestanda. 

4.4.1.3.3 FPSCounter 
FPSCounter används för att beräkna och visualisera applikationens nuvarande bildrutehastighet 
(FPS). Verktyget är användbart då man vill kontrollera att applikationen inte har för hög 
arbetsbelastning. Rekommenderad FPS är 60. 

4.4.1.3.4 FPSHistogram

FPSHistogram är en av de få debugg-klasser som inte använder DebugText-klassen. Verktyget 
används för att visualisera en applikations prestanda över tid. FPSHistogram läser av den 
aktuella bildruteuppdateringsfrekvensen (FPS) en gång per sekund och visualiserar resultatet i 
ett stapeldiagram där varje stapel representerar en avläsning. Verktyget har kapacitet att 
presentera 100 avläsningar och erbjuder på så sätt FPS-historiken för de 100 senaste 
sekunderna. Varje stapel kan förekomma i tre olika färger; grön, gul och röd.  Här följer en tabell 
som förklarar färgernas innebörd.  

Färg Innebörd

Grön Prestandan är bra och motsvarar som sämst strax över två tredjedelar av den förväntade 
kapaciteten. Detta är den förväntade prestandan av StickOS SDK-baserade applikationer och 
bör förekomma under hela applikationscykeln. Om en applikation har svårt att uppnå denna 
nivå av prestanda bör applikationens bilduppdateringsfrekvens (FPS) sänkas till 30 bildrutor 
per sekund.
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Figur 4.7: En tabell över FPSHistogram-klassens stapelfärger. 

4.4.1.3.5 LayerCounter 
Denna klass erbjuder ett debugg-verktyg som räknar antalet visningslager (DisplayStateLayer) i 
det aktuella applikationstillståndet (DisplayState) för StickOS SDK-baserade applikationer. Ett 
applikationstillstånd måste minst ha ett visningslager för att rendera grafiska objekt till skärmen. 

4.4.1.3.6 MusicCounter 
MusicCounter är en DebugText-baserad klass som presenterar information om StickOS SDKs 
fördefinierade ljudkanal som reserverats för musikuppspelning. Räknaren presenterar två siffror 
där den första siffran är antalet ljudobjekt (SoundObject) som registrerats på ljudkanalen. Ett 
ljudobjekt representerar ett ljud som kan spelas upp av ljudkanalen. Dena andra siffran används 
för att räkna antalet registrerade ljudresurser som ljudkanalen har tillgång till. En ljudresurs är 
en referens till en ljudfil som inkluderats vid kompileringen av applikationen. Vanligtvis kommer 
dessa båda siffror att visa samma resultat då en applikation oftast använder lika många ljudobjekt 
som det finns registrerade ljudresurser. Om en siffra (vanligtvis den första) stegvis ökar under 
körning av en applikation innebär detta att det finns en felaktig registrering av ljud i 
applikationen. Ett enkelt sätt att kontrollera om en applikation registrerar ljud felaktigt är att 
återupprepa den kodsekvens som lägger till ljudet i applikationen, om någon av räknarna ökar 
för varje gång som kodsekvensen utförs innebär det en felaktigt registrering. Ljud som läggs till i 
StickOS SDK-baserade applikationer kommer enbart att rensas när applikationen deallokeras 
på begäran från StickOS. 

4.4.1.3.7 RAMCounter 
RAMCounter används för att beräkna och visualisera applikationens aktuella 
minneskonsumtion, dvs hur mycket RAM-minne som applikationen allokerar. Då klassen är 
baserad på DebugText-klassen görs en minnesavläsning en gång per sekund. Under Mac OS X 
konsumerar StickOS omkring 15-20 Megabyte RAM-minne vid normal användning. 
Minneskonsumtionen förväntas sjunka något på Windows-baserade maskiner. Använd 
verktyget för att övervaka StickOS SDK-baserade applikationers  minneskonsumtion och för att 

Gul Prestandan är dålig och motsvarar som bäst två tredjedelar av den förväntade kapaciteten. 
Denna nivå av prestanda kan vara acceptabel under kortare perioder i form av tillfällig 
försämring. Tillfällig försämring definieras i det här fallet som en period bestående av ett fåtal 
bildrutor (frames).

Röd Prestandan är usel och motsvarar som bäst en tredjedel av den förväntade kapaciteten . Denna 
nivå av prestanda är inte acceptabel för en slutgiltig produkt, inte ens under kortare perioder 
av en applikations livscykel.

Färg Innebörd
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undvika allvarliga minnesläckor. Om en applikation konsumerar mycket RAM-minne behöver 
det inte innebära ett problem. Problem uppstår då applikationer misslyckas med att deallokera 
allokerat minne. I en perfekt värld deallokerar en applikation lika mycket minne som den 
allokerar. Det finns vissa interna minnesläckor i StickOS SDK men inga av dessa läckor har 
klassats som så pass allvarliga att de kan skada eller orsaka problem i StickOS eller StickOS 
SDK-baserade applikationer. Minnesläckorna omfattar omkring 0,01-0,30 Megabyte och 
deallokeras då systemet tvingar skräpsamlaren (GC) att göra en tömning. Tredjepartsutvecklare 
uppmuntras att rapportera samtliga misstänkta minnesläckor till StickOS SDKs 
utvecklingsgrupp. Gruppen kommer att utreda om minnesläckorna är förankrade i SDKn eller 
om problemet ligger i applikationskoden. Applikationer som läcker 25 Megabyte eller mer kan 
inte publiceras i StickOS-baserade arkadmaskiner. 

4.4.1.3.8 SoundCounter 
SoundCounter är en DebugText-baserad klass som utför liknande funktionalitet som 
MusicCounter (se, 4.3.1.3.6 MusicCounter). Debugg-verktygets huvudsakliga uppgift är att 
räkna ljudobjekt (SoundObject) och ljudresurser som registrerats i StickOS SKDs fördefinierade 
ljudkanal för ljudeffekter. 

4.4.1.3.9 Version 
Version är en DebugText-baserad klass som presenterar StickOS SDKs aktuella 
versionsnummer. Verktyget används främst för att kontrollera att samtliga applikationer som 
kompilerats för användning i StickOS-baserade arkadmaskiner använder den senaste stabila 
versionen av StickOS SDK.  

4.4.1.4 Display 
Detta paket innehåller klasser som används för grafisk presentation på skärm. 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4.4.1.4.1 DisplayState 
DisplayState är en abstrakt klass som används för att hantera grafiska tillstånd i StickOS SDK-
baserade spel och applikationer. Samtliga grafiska tillstånd ska ärva funktionalitet från denna 
abstrakta basklass. Ett applikationstillstånd (DisplayState) består i huvudsak av tre 
grundläggande metoder; init, update och dispose. Här följer en lista som beskriver dessa tre 
basmetoder. 

• Init är en publik metod som körs när ett DisplayState aktiveras. Tredjepartsutvecklare kan 
fortfarande initiera egenskaper i DisplayStates konstruktormetod men större delen av 
initieringsprocessen bör utföras från denna init-metod. 

• Update är en publik metod som körs en gång för varje bildruta, dvs om spelets 
bilduppdateringsfrekvens är 60 bildrutor per sekund kommer metoden att köras 60 gånger per 
sekund. Tredjepartsutvecklare kan därför använda denna metod för att uppdatera samtliga 
aktiva objekt. I en spelapplikation kan ett exempel på aktivt objekt vara spelkaraktären. 

• Dispose är en publik metod som körs när ett applikationstillstånd (DisplayState) avslutas eller 
byts ut av ett annat. Använd denna metod för att ta bort objekt som inte längre kommer att 
behövas av applikationen. Syftet är att ge tredjepartsutvecklare möjlighet att deallokera minne 
som allokerats av applikationen. StickOS SDK kan till viss del deallokera applikationsrelaterat 
minne men det finns inga garantier att det lyckas till 100%. Tredjepartsutvecklare bör därför 
själva ansvara för att deallokeringen görs så effektivt som möjligt. 

Utöver dessa tre grundläggande metoder innehåller DisplayState metoderna preInit, postInit, 
preUpdate, postUpdate, preDispose och postDispose. Dessa metoder aktiveras före respektive 
efter den primära funktionen och är främst menade att användas internt av StickOS SDK. 
Tredjepartsutvecklare bör inte överskriva dessa metoder om det inte är säkra på att deras 
modifikationer inte har någon negativ inverkan på StickOS SDKs övergripande arkitektur eller 
funktionalitet. 

För att underlätta hantering av övergripande visuella effekter har hjälpmetoder för att applicera 
blixt-, flimmer- och skakeffekter byggts in i DisplayState. Använd metoderna flash, flicker eller 
shake för att applicera en effekt på applikationstillståndet. 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4.4.1.4.2 DisplayStateLayer 
Denna klass representerar ett visningslager i applikationens aktuella applikationstillstånd 
(DisplayState). Det är inte möjligt att rendera grafiska objekt i applikationstillståndet utan att 
deklarera minst ett visningslager. Visningslagret är baserat på ett Sprite-objekt 
(flash.display.Sprite) och gör det därför möjligt att använda metoder som add- och removeChild 
för att lägga till grafiska objekt till renderingsprocessen. 

4.4.1.4.3 DisplayStateLayers 
Denna klass fungerar som en lagerhanterare för DisplayStateLayer-objekt. Klassen erbjuder 
funktionalitet för att skapa och ta bort lager. Varje instans av DisplayState erbjuder en referens 
till ett fördefinierat objekt av DisplayStateLayers. Referensen görs tillgänglig via egenskapen 
layers. 

4.4.1.4.4 DisplayStateLayerSprite 
Detta är en hjälpklass som är tänkt att ligga till grund för samtliga grafiska objekt som renderas i 
ett DisplayStateLayer-objekt. Det finns inga krav på att objekt som renderas i ett 
DisplayStateLayer-objekt är av typen DisplayStateLayerSprite men det tillför en viss fördel. 
Klassen har fördefinierade init- update och dispose-metoder som automatiskt aktiveras på 
bägarna från DisplayStateLayer. Som tredjepartsutvecklare behöver man därför inte manuellt 
kalla på update-metoden i varje grafiskt objekt då StickOS SDK gör det automatiskt. Detta 
förutsätter att det grafiska objektet som placerats i ett DisplayStateLayer är av typen 
DisplayStateLayerSprite och har egenskapen autoUpdate satt till true, detta är en 
standardinställning. Vidare kommer DisplayStateLayerSprite-objekt automatiskt att skriva ut 
information i felsökningskonsolen om de inte deallokeras när applikationen avslutas eller byter 
applikationstillstånd. Detta kan vara användbart för att undvika minnesläckor. 

4.4.1.5 Fx 

Detta paket innehåller StickOS SDKs effekthanterare för visuella effekter med tillhörande 
effektsklasser. I den aktuella versionen av StickOS SDK finns det tre inbyggda effekter; Flash, 
Flicker och Shake. Tredjepartsutvecklare är fria att utveckla egna effekter som är kompatibla 
med effekthanteraren. Om en effekt visar sig att vara stabil kan den med godkännande av 
tredjepartsutvecklaren komma att inkluderas i StickOS SDK. 
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4.4.1.5.1 Effect 
Effect är en basklass för samtliga StickOS SDK-baserade effekter och innehåller funktionalitet 
för att uppdatera en visuell effekt. Samtliga effekter måste ärva från denna basklass för att kunna 
hanteras av StickOS SDKs inbyggda effekthanterare (Effects). Effekter kan appliceras på 
samtliga grafiska objekt som ärver från DisplayObjectContainer, dvs Sprite och MovieClip. 

4.4.1.5.2 Effects 
Klassen representerar StickOS SDKs visuella effekthanterare och ansvarar för att skapa, 
uppdatera och ta bort effekter från systemet. Effekthanteraren finns fördefinierad i StickOS 
SDK och görs tillgänglig via StickOS SDKs sessionsklass (Session). Tredjepartsutvecklare bör 
inte skapa en egen instans av effekthanteraren då det redan finns en tillgänglig i varje StickOS 
SDK-baserad applikation. Effekthanteraren rensar automatiskt upp effekter som inte längre är i 
bruk. 

4.4.1.5.3 Flash 
Flash är en klass för att applicera en enkel blixeffekt på ett grafiskt objekt. Som standard täcker 
effekten det grafiska objektet med en fyllnadsfärg och tonar därefter bort. Effekten kan 
exempelvis appliceras på applikationstillståndet (DisplayState) för att indikera att en spelare har 
tagit skada. I Pong-spelet som medföljer StickOS SDK används effekten när en boll lämnar 
skärmen. Effekten använder i detta exempel standardfärgen vit (0xFFFFFF) men valet av färg 
kan modifieras efter önskat behov. 

4.4.1.5.4 Flicker 
Flicker är en effektklass för att applicera en flimmereffekt på ett grafiskt objekt. Flimmereffekten 
manipulerar det grafiska objektets visible-egenskap för att växlar mellan synlig och osynlig. 
Effekten tar aldrig bort objektet från renderingslistan (DisplayList). Effekten kan användas för 
att indikera att en spelare är odödlig eller nyligen lagts till i spelet. I StickOS SDKs Pong-
demo-spel används effekten när en boll med hög hastighet studsar i en paddel eller vägg. 

4.4.1.5.5 Shake 
Shake är en effektklass för att applicera en skakeffekt på ett grafiskt objekt. Skakeffekten 
manipulerar objektets x- och y-koordinater vilket innebär att effekten kan ha en negativ 
inverkan på kollisionshantering. Effekten används i StickOS SDKs Pong-demo-spel när en boll 
med hög hastighet studsar i en paddel eller vägg. 
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4.4.1.6 Input 

Paketet innehåller klasser som underlättar hantering av tangentbordsinmatningar.  Detta paket 
kan även komma att innefatta klasser för annan typ av inmatning beroende på förändringar av 
StickOS SDK-baserade arkadmaskiners hårdvara. 

4.4.1.6.1 EvertronControls 
Klassen EvertronControls används för att underlätta hantering av spelarkontroller för 
arkadmaskinen Evertron. Ett EvertronControls-objekt erbjuder ett gemensamt 
programmeringsbart gränssnitt för att hantera kontroller för spelare ett eller två. Syftet är att det 
ska vara enkelt att ändra kontrollerna för en spelare. Den största fördelen med klassen är att 
samma programkod kan användas för att kontrollera ett spelar-objekt, det spelar ingen roll om 
objektet ska kontrolleras av spelare ett eller två. Det är rekommenderat att all inmatning 
hanteras med ett EvertronControls-objekt då det aldrig kan uppstå en felaktig eller inaktiv 
bindning mellan inmatning och funktionalitet. För mer information om tillgängliga kontroller 
för Evertron, se 4.2. Kontroller. 

4.4.1.6.2 EvertronInput 
Klassen innehåller statiska referenser till Evertrons kontrolluppsättning. Då Evertron använder 
en X-arcade-platta är inmatningen begränsad till vad plattan är kapabel till att hantera. Precis 
som EvertronControls används klassen för att enkelt binda funktionalitet till en fysisk knapp på 
arkadmaskinen. Notera att X-arcade-plattan inte har möjlighet att avläsa mer avancerade 
inmatningar än ett vanligt tangentbord. Analog avläsning av spakarnas riktning är exempelvis 
inte tillgängligt. Vidare är systemet låst till att maximalt hantera sex simultana inmatningar. 
Denna begränsning kommer från datorns operativsystem och är densamma på Windows- och 
Mac OS X-baserade maskiner.  

4.4.1.6.3 Input 
Input är en statisk klass som erbjuder enkelt åtkomst till StickOS SDKs inbyggda 
inmatningshanterare. Om en tredjepartsutvecklare exempelvis vill komma åt tangentbordet finns 
tangentbordsklassen (Keyboard) tillgänglig via Input.keyboard.  Om StickOS SDK skulle 
inkludera stöd för fler inmatningsenheter skulle de också finnas tillgängliga via denna statiska 
klass. 

4.4.1.6.4 InputBase 
Denna klass är en abstrakt basklass för samtliga inputenheter. I den aktuella versionen av 
StickOS SDK finns det enbart stöd för tangentbordsinmatning då StickOS SDK-baserade 
arkadmaskiner inte har tillgång till mus-input. Klassen är främst menad för internt bruk av 
StickOS SDK. 
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4.4.1.6.5 InputKey 
Denna klass representerar en tangent eller knapp på en inmatningsenhet, exempelvis 
representeras samtliga tangentbordstangenter av en InputKey-instans. Klassen är främst menad 
för internt bruk av StickOS SDK. 

4.4.1.6.6 Keyboard 
Keyboard-klassen erbjuder ett programmeringsbart grässnitt för att kontrollera om en tangent 
på tangentbordet är aktiv eller inte. Klassen är kapabel att hantera samtliga 
tangentbordstangenter och inte enbart de som görs tillgängliga via X-arcade-plattan. StickOS 
SDK erbjuder en fördefinierad instans av Keyboard, denna instans finns tillgänglig via den 
statiska klassen Input. Tangentbordets främsta metoder är pressed, justPressed, justReleased och 
anyPressed. Här följer en tabell som ger en kort beskrivning till dessa metoder. 

Figur 4.8: Publika metoder för input-hantering av tangentbordet.  

Metod Beskrivning

pressed(key:String):Boolean Metoden kontrollerar om tangenten key är nedtryckt 
eller inte. Kontrollen utförs en gång per bildruta, dvs 
vanligtvis 60 gånger per sekund. Metoden returnerar 
en boolean som är true om knappen är nedtryckt och 
false om knappen inte är nedtryckt.

justPressed(key:String):Boolean Metoden kontrollerar om tangenten key är nedtryckt 
eller inte. Till skillnad från pressed-metoden utförs 
denna kontroll enbart en gång per händelse. 
Användaren måste därför först släppa tangenten för 
att sedan aktivera den igen för att registrera två 
justPressed-händelser. Metoden returnerar alltid en 
boolean.

justReleased(key:String):Boolean Metoden fungerar tvärtemot justPressed-metoden 
och registrerar därför när en tangent släpps. Även 
denna metod genomför en kontroll per händelse.

anyPressed():Boolean Metoden kontrollerar om någon 
tangentbordstangent är aktiv. Denna kontroll 
inkluderar samtliga tangenter. Metoden returnerar 
alltid en boolean.
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4.4.1.7 Media 

Detta paket inkluderar klasser som används av StickOS SDK för att hantera 
mediauppspelningar. Den aktuella versionen av StickOS SDKs mediapaket inkluderar enbart 
stöd för ljudhantering. Paketet inkluderar många klasser som fortfarande befinner sig i ett 
teststadie. Tredjepartsutvecklare uppmanas därför att vara extra observanta när de handskas med 
dessa filer. Om problem skulle uppstå vänligen kontakta ansvarig StickOS SDK-utvecklare. 

4.4.1.7.1 SoundInstance 
Denna klass används för att representera en enskild ljudinstans, dvs en unik uppspelning av ett 
ljudobjekt. Denna klass kan användas av tredjepartsutvecklare men det är sällan det krävs en 
sådan specifik kontroll över ljuduppspelningar. En ljudinstans skulle exempelvis kunna 
representera ett unikt pistolskott i en serie av skott. Ljudinstanser skapas av ett ljudobjekt 
(SoundObjekt) och deallokeras automatiskt när uppspelningen är färdig eller stoppas på begäran 
av ovanstående ljudobjektet. Minnesförbrukningen förväntas att öka under uppspelningen av en 
ljudinstans, den uppskattade ökningen är mellan 0,03-2 Megabyte. 

4.4.1.7.2 SoundManager 
Denna klass är StickOS SDKs huvudklass för att hantera ljud. En instans av SoundManager 
finns tillgänglig via StickOS SDKs sessionsklass (Session). Klassen erbjuder två fördefinierade 
ljudkanaler, en för ljudeffekter och en för musik. Båda ljudkanaler kommer att avsluta sin 
aktuella uppspelning då applikationen byter applikationstillstånd (DisplayState).  

4.4.1.7.3 SoundMixer 
SoundMixer-klassen används för att hantera uppspelning av ljudobjekt (SoundObjekt). Klassen 
representerar en virtuell ljudkanal som gör det möjligt att kontrollera ljudnivån för samtliga 
ljudobjekt som registrerats i ljudkanalen. När ett ljudobjekt registrerats i en ljudkanal kommer 
det att förbli lagrat i ljudkanalen fram tills att applikationen avslutas.  

4.4.1.7.4 SoundObject 
Denna klass används för att hantera ljud i StickOS SDK-baserade applikationer. Ett instansierat 
ljudobjekt representera en ljudeffekt eller musikslinga. Ljudobjektet erbjuder funktionalitet för 
att spela upp, stoppa och justera volymen för ett ljud. Det bör aldrig förekomma en manuell 
instansiering av ett ljudobjekt, all instansiering ska ske via en SoundMixer. Ljud som önskas 
användas i StickOS SDK-baserade applikationer bör först inkluderas i en tillgänglig ljudkanal 
(SoundMixer) för att sedan instansieras av ljudkanalen vid begäran från utvecklaren. Här följer 
ett kodexempel som lägger till en inkluderad mp3-fil (MP3_AUDIO_SOURCE) i StickOS 
SDKs fördefinierade musikkanal, begär ett l judobjekt för resursen, halverar 
uppspelningsvolymen och påbörjar uppspelningen av mp3-filen. 
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Session.sound.musicChannel.sources.add(”MY_MP3_AUDIO”, MP3_AUDIO_SOURCE);
var myMusic:SoundObject = Session.sound.musicChannel.get(”MY_MP3_AUDIO”);
myMusic.volume = 0.5;
myMusic.play();

Figur 4.9: Exempelkod för hantering av ljudkanaler och ljuduppspelning. 

Processen kan till en början uppfattas som komplicerad men i huvudsak består det hela av tre 
steg; lägg till, hämta använd. Fördelen med att använda StickOS SDKs ljudhanterare gentemot 
ActionScript 3.0s inbyggda är att all ljuduppspelning registreras av spelmotorn. Detta innebär 
att StickOS SDK kommer att stoppa, ta bort och deallokera allt ljud som inte längre används. 
Ljud är en av de vanligaste orsakerna till minnesläckor i StickOS-miljö. Klasserna i 
mediapaketet har utvecklats specifikt för att förhindra dessa minnesläckor.  

4.4.1.7.5 SoundSources 
En klass som erbjuder ett register över ljudresurser. En ljudresurs består vanligtvis av en mp3-fil 
som inkluderats vid kompileringen av applikationen. Det är inte möjligt att spela upp en 
ljudresurs utan att först tilldela den ett tillgängligt ljudobjekt. Denna tilldelning är inget som 
tredjepartsutvecklare behöver göra på egen hand, processen utförs automatiskt via SoundMixer-
klassen. 

4.4.1.8 Net 
Detta paket innehåller klasser för att kommunicera med externa resurser, vanligtvis via HTTP-
protokollet. Notera att StickOS SDK-baserade applikationer inte ska kommunicera med externa 
resurser om de inte görs tillgängliga via detta paket. 

4.4.1.8.1 Highscore 
Highscore är ett programmeringsbart gränssnitt för att kommunicera med StickOS Highscore 
API. Klassen erbjuder exempelvis metoder för att skicka, hämta och verifiera highscore-resultat 
som registrerats i StickOS Highscore APIs databas. Då denna klass förväntas användas av 
tredjepartsutvecklare finns det en fördefinierad instans av Highscore-klassen tillgänglig via 
StickOS SDKs sessionsklass (Session). När klassen instansieras på begäran från StickOS SDK 
får den tillgång till applikationens spel-id, detta spel-id används för att parkoppla resultat i 
databasen men den aktuella applikationen. Som tredjepartsutvecklare är detta inget man behöver 
tänka på, klassen är utformad för att användare ska kunna kommunicera med StickOS 
Highscore API utan att specificera spel-id vid varje API-förfrågan. 

När man hämtar eller sparar information i StickOS Highscore API är det viktigt att man som 
tredjepartsutvecklare anger ett så kallat tabell-id (table). Detta tabell-id används för att 
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kategorisera highscore-resultat för ett specifikt spel. Ett spel kan innehålla flera highscore-listor 
där varje lista representeras av ett tabell-id. Vanligtvis används id ett (1) som spelets primärtabell 
(vanligtvis enspelarläget) och id två (2) som sekundärtabell (vanligtvis tvåspelarläget). Ett spel är 
inte begränsat till ett fast antal highscore-tabeller utan deklarerar en tabell vid behov. Om ett 
API-anrop genomförs med ett obefintligt tabell-id kommer tabellen att skapas under anropet. 
Här följer ett kodexempel som demonstrerar Highscore-klassens smartSend-metod. 

var table:int = 1; // Min highscore-lista, ett spel kan ha flera listor.
var score:int = scoreCounter.value; // Hämtar den aktuella poängsumman
var range:int = 10; // Highscore-listan består av 10 placeringar.

// Följande rad genomför en insättning om score är ett highscore. 
// När processen är slutförd aktiveras metoden onSubmitComplete
Session.highscore.smartSend(table, score, range, onSubmitComplete);

Figur 4.10: Exempelkod för att genomföra en ”smart” poänginsättning till arkadmaskinens databas via 

StickOS Highscore API. 

Trots att det finns en send-metod för att skicka spelresultat till StickOS Highscore API är det 
smartSend-metoden som är rekommenderad. SmartSend-metoden kontrollerar om 
spelresultatet är ett highscore (genomför en kontroll mot databasen) och aktiverar 
skärmtangentbordet vid behov av namninmatning. När processen är slutförd aktiveras en 
återuppringningsmetod (callback) för att indikera att processen är slutförd. Tredjepartsutvecklare 
uppmanas att alltid använda smartSend efter varje avslutad spelsession. 

Något som är viktigt att känna till när man arbetar med Highscore-klassen är att all information 
skickas som URL-säker information. Detta innebär att vissa tecken omvandlas innan de sparas i 
databasen. För att försäkra sig om att texten är korrekt formaterad när den presenteras i 
applikationen bör metoden unescape alltid köras på textbaserad information. För mer 
information se källkoden för Pong-spelet som medföljer StickOS SDK. 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4.4.1.8.2 HighscorePackage 
Varje anrop till StickOS Highscore API representeras av ett HighscorePackage. Klassen används 
för att överföra information från applikationen till StickOS Highscore API via HTTP-
protokollet. Varje instans av HighscorePackage ansvarar för att dess innehåll levereras till 
serversidan. Klassen innefattar även enkel felhantering som ser till att applikationen kan hantera 
trasiga paket. Klassen är deklarerad som intern och kan därför endast användas internt av 
Highscore-klassen. 

4.4.1.8.3 HighscoreQuery 
Klassen erbjuder ett programmeringsbart gränssnitt för att generera sökvägar till REST-
metoder som ingår i StickOS Highscore API. Klassen används internt av Highscore-klassen och 
är inte tänkt att användas av tredjepartsutvecklare. 

4.4.1.8.4 SmartSendObject 
SmartSendObject är en klass som används internt av Highscore-klassen för att hantera 
smartSend-förfrågningar. Objektet lagrar information temporärt för att på ett enkelt sätt 
erbjuda tredjepartsutvecklare möjligheten att kontrollera, mata in och spara highscore-resultat i 
ett och samma funktionsanrop (smartSend). 

4.4.1.9 State 

Paketet innehåller klasser för att dela upp funktionalitet i mindre sektioner där varje sektion 
representerar ett specifikt tillstånd. Klasserna används vanligtvis av StickOS SDKs 
DisplayState-klass men kan även användas av DisplayStateLayerSprite eller andra grafiska 
objekt som är i behov av intern logikhantering. 

4.4.1.9.1 State 
State-klassen representerar en sektion programkod som ska vara aktivt under en viss period eller 
under ett specifikt villkor. Precis som DisplayState innehåller klassen en init-, update- och 
dispose-metod. State-klassen kan enbart användas av en StateMachine. 

4.4.1.9.2 StateMachine 
StateMachine är en klass för att hantera tillstånd (State). Klassen finns fördefinierad i alla 
instanser av DisplayState, men kan även instansieras av tredjepartsutvecklare i andra objekt och 
klasser. Klassen är användbar då man vill dela upp funktionaliteten för ett objekt i flera sektioner. 
Varje tillstånd representeras av en State-instans. 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4.4.1.10 System 

Detta paket innehåller StickOS SDKs mest grundläggande filer och utgör hjärtat av varje 
StickOS SDK-baserad applikation. Tredjepartsutvecklare uppmanas att inte röra dessa filer då 
det kan få allvarliga konsekvenser för den tilltänkta applikationen. 

4.4.1.10.1 Data 
Data är en klass för att spara sessionsbaserad information i StickOS SDK-baserade 
applikationer. Klassen finns fördefinierad i StickOS SDKs sessionsklass (Session) och erbjuder 
två objekt för temporär lagring av information. Objekten använder referensnamnen global och 
local, här följer en tabell som beskriver dessa två objekt. 

Figur 4.11:  Information om de två sessionslagringsobjekt som Data-klassen erbjuder för temporär 
lagring av information. 

Data-klassen använder det arkitektoniska registermönstret för att skapa en temporär 
lagringsplats som görs tillgänglig i hela applikationen (statisk referens). Registermönstret är 
vanligt förekommande bland tidigare StickOS SDK-baserade spel. Problemet med 
registermönstret är att all statisk information måste nollställas och deallokeras manuellt av 
tredjepartsutvecklaren. Data-klassen är utformad för att förenkla användningen av 
registermönstret då klassen automatiskt nollställer och tar bort information vid vissa händelser. 
Här följer ett kort kodexempel som demonstrerar Data-klassen.  

Referens Beskrivning

Session.data.global Objekt som används för att spara ”global” information. Detta innebär att 
informationen ska finnas tillgänglig under hela applikationssessionen. 
Information som skrivs till objektet sparas i RAM-minnet fram tills att 
informationen manuellt tas bort av tredjepartsutvecklaren eller när 
applikationen avslutas på begäran av StickOS. 

Session.data.local Objekt som används för att spara ”local” information. Detta innebär att 
informationen ska finnas tillgänglig under det aktuella 
applikationstillståndet (DisplayState). Information som skrivs till 
objektet sparas i RAM-minnet fram tills att applikationen byter 
applikationstillstånd.
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Session.data.global.name = ”Henrik”;
Session.data.local.score = 350;

//Byter till ett nytt applikationstillstånd
Session.application.displayState = new GameState();

trace(Session.data.global.name); //Henrik
trace(Session.data.local.score); //null

Figur 4.12: Exempelkod för att spara data i systemets sessionsregister. 

Data-klassen kan vara ett kraftfullt verktyg samtidigt som det medför en viss risk. 
Tredjepartsutvecklare är inte rekommenderade att använda Data-klassen utan att först 
konsultera en officiell StickOS SDK-utvecklare. 

4.4.1.10.2 Engine 
Engine är StickOS SDKs basklass och representerar den mest grundläggande funktionaliteten i 
applikation/spel-motorn. Alla applikationer som använder StickOS SDK måste ärva från denna 
basklass för att aktivera motorn. Innan uppstart kan motorn konfigureras för att bättre anpassas 
efter den tilltänkta applikationen. Här följer ett kodexempel som demonstrerar hur den 
obligatoriska konfigurationen av spelmotorn går till. Motorn använder metoden setup för att 
göra alla inställningar.  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//Denna klass representerar applikationens basklass (document class).
package {

import flash.geom.Point;
import se.lnu.stickossdk.system.Engine;
import state.game.GameState;

[SWF(width="800", height="600", frameRate="60", 
backgroundColor="#000000")]

public class myGame extends Engine {

override public function setup():void {
initId = 0; //Spelets spel-id
initSize = new Point(800, 600); //Applikationsupplösningen
initScale = new Point(1, 1); //Applikationens skala
initDisplayState = GameState; //Applikationens initiala 

tillstånd
initBackgroundColor = 0x000000; //Applikationens bakgrundsfärg
initDebugger = true; // Om applikationen ska starta i debugg-

läget
}

}
}

Figur 4.13: Exempelkod som demonstrerar en initial motorinställning för det tilltänkta spelet. 

Ovanstående kodexempel demonstrerar konfigurationen av en StickOS SDK-baserad 
applikation. För att vidare beskriva de inställningsmöjligheter som finns följer här en tabell med 
tillgängliga inställningsegenskaper och tillhörande egenskapsbeskrivning. 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Figur 4.14: Samtliga initiala inställningsalternativ för StickOS-motorn med tillhörande beskrivning. 

Egenskap Beskrivning

initBackgroundColor:uint Den bakgrundsfärg som applikationen ska använda. 
Färgen består av ett RGB-värde utan tillgänglig alpha-
kanal. Om ingen färg anges vid uppstart kommer 
standardfärgen svart (0x000000) att användas.

initDebugger:Boolean Om applikationen ska startas i debugg-läge. Slutgiltiga 
versioner som ska användas i StickOS-baserade 
arkadmaskiner ska inte ha denna egenskap aktiverad. 
Standardvärdet är false.

initDisplayState:DisplayState Detta är en av de inställningsegenskaper som är 
obligatoriska och måste därför innehålla en referens till en 
klass som är av typen DisplayState. Applikationen 
kommer att starta i detta tillstånd. Notera att egenskapen 
sparar en referens till klassen som ska användas och inte en 
redan befintlig instans av klassen.

initId:int Detta är en av de inställningsegenskaper som är 
obligatoriska. Egenskapen ska innehålla applikationens 
unika spel-id. Standardvärdet är noll (0) och kommer att 
resultera i ett kompileringsfel om inget giltigt spel-id 
används. Spel-idn tilldelas av officiella StickOS SDK-
utvecklare.

initScale:Point Den skala som applikationen ska presenteras i. Skalan 
anges som ett Point-objekt och har en standardinställning  
där skalan är 1:1.

initSize:Point Detta Point-objekt representerar applikationens 
upplösning. Standardupplösningen är 800x600 pixlar som 
är den rekommenderade upplösningen för StickOS SDK-
baserade spel. Notera att upplösningen på Evertron 
(arkadmaskinen) är 800x600 pixlar vilket innebär att detta 
är maxupplösningen.
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4.4.1.10.3 Session 
Session är en statisk klass som utgör en väsentlig del av StickOS SDK. Som namnet antyder 
hanterar klassen sessionsbunden information, dvs data som existerar i RAM-minnet. Då klassen 
är statisk går den att nå överallt i systemet. Här följer ett kodexempel som byter 
applikationstillstånd via Session-klassen. 

import se.lnu.stickossdk.system.Session;
Session.application.displayState = new GameOverState();

Figur 4.15: Exempelkod för att byta till ett nytt speltillstånd. 

Mycket av StickOS SDKs funktionalitet finns inbyggd i Session-klassen. Här följer en tabell  
över klassens publika egenskaper. Notera att samtliga egenskaper är av typen ”read-only” och kan 
därför bara läsas. 

Figur 4.16: Lista över Session-klassens publika egenskaper med tillhörande beskrivning. 

Egenskap Beskrivning

application En referens till den aktuella applikationen (Engine). Egenskapen 
används för att komma åt applikationsspecifik information som 
exempelvis i vilket tillstånd applikationen befinner sig i.

data En referens till en instans av Data-klassen. Egenskapen används för att 
spara sessionsbaserad information.

effects En referens till StickOS SDKs effekthanterare (Effects). Egenskapen 
används för att hantera visuella effekter i StickOS SDK-baserade 
applikationer.

highscore En referens till StickOS SDKs highscore-hanterare. Egenskapen 
används för att kommunicera med StickOS Highscore API.

screenKeyboard En referens till en fördefinierad instans av KeyboardManager. 
Egenskapen erbjuder ett inbyggt skärmtangentbord som kan användas 
överallt i applikationen. Vanligtvis används skärmtangentbordet för 
namninmatning vid nya highscores. Notera att metoden smartSend i 
Highscore-klassen automatiskt använder skärmtangentbordet vid behov.

sound En referens till StickOS SDKs ljudhanterare (SoundManager). 
Ljudhanteraren gör det möjligt att lägga till ljud och musik samt 
hantera uppspelning.

timer En referens till StickOS SDKs timer-hanterare. Egenskapen används 
för att skapa och lägga till timers i StickOS SDK-baserade 
applikationer.

tweener En referens till StickOS SDKs interpoleringsmotor. Egenskapen 
används för att skapa interpoleringsanimationer.
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4.4.1.10.4 Time 
Time-klassen används för att hantera StickOS SDK-baserade applikationers tideräkning. 
Klassens huvudsakliga syfte är att konvertera bildruteuppdateringar till förfluten tid i 
millisekunder.  Andra klasser som exempelvis Timer, Tweener och Effects använder Time-
klassen för att synkronisera sin interna tideräkning med resterande delar av applikationen. 

4.4.1.11 Timer 
Detta paket innehåller klasser för att hantera timers. Det är rekommenderat att StickOS SDK-
baserade applikationer använder dessa Timer-klasser istället för ActionScript 3.0s standardklass 
(flash.utils.Timer). 

4.4.1.11.1 Timer (klass) 
Timer-klassen erbjuder ett programmeringsbart grässnitt för att skapa timers. En timer gör det 
möjligt att utföra programkod vid ett speciellt tillfälle. En timer startas med metoden start och 
kan stoppas med metoden stop. När en timer stoppas eller når sin slutpunkt aktiveras en valbar 
återuppringningsmetod (callback). En timer beräknar sin tid i millisekunder och kan 
återupprepas vid behov. Timer-objekt kan instansieras direkt av tredjepartsutvecklare men det är 
rekommenderat att instansieringen sker via en Timer-hanterare (Timers). 

4.4.1.11.2 Timers 
Timers-klassen fungerar som en hanterare för Timer-objekt och ser till att samtliga registrerade 
timers är synkroniserade med StickOS SDKs tideräkning. StickOS SDK erbjuder en 
fördefinierad instans av Timers-klassen. Instansen finns tillgänglig via StickOS SDKs 
sessionsklass (Session). Klassen kan lägga till fördefinierade Timer-objekt i hanteringslistan men 
det går även att instansiera nya timers via Timers-klassen. Här följer ett kodexempel som 
använder Timers-klassen för att instansiera en ny timer. 

var timer:Timer = Session.timer.create(5000, onGameOver);

Figur 4.17: Exempelkod som skapar en ny fördröjning på fem sekunder. 

4.4.1.12 Tween 

Tween-paketet innehåller klasser för att skapa interpoleringsbaserade animationseffekter 
(tweens) med StickOS SDK. Animationseffekterna kan appliceras på valfritt objekt. Klasserna 
under detta paket är fortfarande i teststadiet. Tredjepartsutvecklare uppmanas att vara extra 
observanta när de handskas med dessa klasser. StickOS SDK kan fungera tillsammans med 
andra interpoleringsbibliotek men det är rekommenderat att man som tredjepartsutvecklare 
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använda detta bibliotek. Klasserna används exempelvis internt av StickOS SDK för att hantera 
toningseffekter för ljuduppspelning. 

4.4.1.12.1 Easing 
Easing är ett underpaket till Tween-paketet och innehåller elva klasser för att skapa 
övergångseffekter. En övergång avser här en successiv ökning eller minskning av hastigheten 
under en animering, vilket får animeringen att verka mer realistisk. Klasserna i paketet stöder 
flera övergångseffekter som förbättrar animeringen. Här följer en tabell över de 
övergångseffekter som StickOS SDKs interpoleringsbibliotek erbjuder. 

Figur 4.18: En tabell över StickOS SDKs övergångseffekter. Samtliga övergångseffekter innehåller 
metoderna easeIn, easeInOut och easeOut. 

För mer information om Easing och interpoleringsbaserad animation se Adobe Livedocs. 
StickOS SDK erbjuder samma förutsättningar att skapa interpoleringsbaserad animation som 
Adobe. 

Övergångseffekt Beskrivning

Back Övergångsekvation som förs accelererar i motsatt riktning.

Bounce Övergångsekvation som studsar likt en boll i sin rörelse.

Circular Rörelseaccelerationen i Circular-övergångsekvation skapar en abrupt 
hastighetsändring.

Cubic Rörelseaccelerationen för en Cubic-övergångsekvation är större än för en 
Quadratic-övergångsekvation.

Expo Rörelsen definieras av en exponentiellt sönderfallande sinuskurva.

Liniear Rörelsekurvan är linjär, dvs övergångseffekten består av en konstant rörelse.

Quad Rörelseaccelerationen för en Quadratic-övergångsekvation är densamma som för 
en tidslinjeinterpolering med 100 % övergång och är mindre dramatisk än för en 
Cubic-övergångsekvation.

Quart Rörelseaccelerationen för en Quartic-övergångsekvation är större än för en 
Cubic-övergångsekvation.

Quint Rörelseaccelerationen för en Quintic-övergångsekvation är större än för en 
Quartic-övergångsekvation.

Sine Rörelseaccelerationen för en Sine-övergångsekvation är större än för en 
Quadratic-ekvation.

Strong Rörelseaccelerationen för en Strong-övergångsekvation är större än för en 
Regular-övergångsfunktion.
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4.4.1.12.2 Tween 
Denna klass representerar en interpoleringsanimation. Klassen är intern och enbart menad att 
instansieras av Tweener-klassen. Om tredjepartsutvecklare vill skapa ”tweens” ska detta ske via 
Tweener-klassen.  

4.4.1.12.3 Tweener 
Tweener-klassen är StickOS SDKs inbyggda tween-hanterare och används för att hantera, 
uppdatera och synkronisera interpoleringsbaserade animationer.  En fördefinierad instans av 
Tweener finns tillgänglig via StickOS SDKs sessionsklass (Session). All hantering av ”Tweens” 
ska ske direkt via denna klass. 

4.4.1.12.4 TweenProperty 
En intern klass för att beräkna en interpolerings start- och slutvärde. För varje egenskap hos ett 
objekt som interpoleras skapas en instans av TweenProperty. Om många egenskaper hos ett 
objekt interpoleras kommer detta att ha en negativ inverkan på applikationens prestanda. 
Egenskaper som är relaterade till grafiska inställningar hos objekt som exempelvis Sprite och 
MovieClip har en större negativ inverkan än egenskaper som inte påverkar hur ett objekt 
renderas. Mer information om detta går att finna i Adobes (2012) effektivitetsmanualer för 
Adobe Flash Professional. 

4.4.1.13 Util 
Detta paket är reserverat för statiska hjälpklasser. Hjälpklasserna är menade att innehålla mindre 
funktioner som används för att genomföra beräkningar av olika slag. Exempelvis finns det 
klasser för att genomföra matematiska beräkningar och objekt-relaterade beräkningar.  

4.4.1.13.1 ColorUtils 
ColorUtils är en statisk klass innehållande metoder för att beräkna färgvärden. 
Tredjepartsutvecklare kan använda denna klass för att enkelt beräkna och konvertera färgvärden. 
ActionScript 3.0 använder datatypen uint för att representera färger. 

4.4.1.13.2 MathUtils 
MathUtils är en statisk klass innehållande metoder för matematiska beräkningar. 
Tredjepartsutvecklare kan vända sig till denna klass då de behöver använda matematiska 
beräkningar för spelutveckling. 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4.4.1.13.3 ObjectUtils 
ObjectUtils är en statisk klass innehållande metoder för hantering av Objekt. Klassen är tänkt 
som en komplement till de hjälpfunktioner som placerats i ActionScript 3.0s baspaket (default 
package). 

4.4.1.13.4 URLUtils 
URLUtils är en statisk klass innehållande metoder för hantering av URL-strängar. Klassen är 
tänkt som en komplement till ActionScript 3.0s inbyggda metoder escape och unescape.  

4.4.2.Förbesvarade frågor angående StickOS SDK 

Detta avsnitt innehåller förbesvarade frågor (FAQ) angående StickOS SDK. Syftet är att 
tredjepartsutvecklare enkelt och snabbt ska få svar på frågor som ofta uppkommer när man 
introduceras till StickOS SDK. Detta avsnitt kommer att utökas i takt med att det förekommer 
fler grundläggande frågor som berör spelutveckling med StickOS SDK. 

Q: Hur beräknar jag skärmens storlek? 

A: Vid utveckling av en ”vanlig” ActionScript 3.0-baserad applikation kan objektet stage med 
underegenskaperna stageWidth och stageHeight användas för att beräkna skärmens bredd och 
höjd. Med StickOS SDK är detta fortfarande möjligt men det finns inga garantier att resultatet 
alltid blir rätt. StickOS SDK erbjuder därför följande referens för att beräkna applikationens 
skärmstorlek. 

Session.application.size.x //Skärmens bredd i pixlar.
Session.application.size.y //Skärmens höjd i pixlar.

Figur 4.19: Exempelkod för att beräkna applikationens bredd och höjd. 

Ovanstående exempel är garanterat att returnera korrekt information om skärmens storlek. 
Informationen är baserad på de inställningar som konfigurerades när motorn startade. 

Q: &-tecken i spelarnamn ser konstiga ut när jag presenterar information från StickOS 
Highscore API? 

När StickOS SDK skickar information till StickOS Highscore API används den metoden 
encode för att konvertera det angivna spelarnamnet till en URL-säker sträng. Metoden finns 
tillgänglig i hjälpklassen URLUtils. Klassen finns i StickOS SDKs hjälppaket (util). Detta 
innebär att databasen kommer att spara spelarnamnet med viss modifikation från resultatet som 
skickades in. För att återställa spelarnamnet måste metoden decode användas. Metoden 
konverterar tillbaka strängen till en vanlig textsträng. 
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var string:String = URLUtils.encode(”Henrik & Kalle”); //HENRIK
%20%26%20KALLE

string = URLUtils.decode(string); //HENRIK & KALLE

Figur 4.20: Exempelkod för att koda och avkoda textsträngar som ska skickas/hämtas från databasen. 

Q: Kan jag använda händelselyssnare när jag utvecklar mitt spel? 

Det är möjligt, men det bör undvikas. Enligt Adobe (2012) bör antalet händelselyssnare hållas 
till ett minimum då det medför en viss prestandaförsämring. 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5. StickOS Highscore API 
StickOS Highscore API är ett REST-baserat API för hantering av Evertrons lokala MySQL-
databas för highscores (poäng). StickOS Highscore API är menat att enbart användas lokalt på 
StickOS-baserade arkadmaskiner, men kan installeras på externa maskiner för att underlätta 
utvecklingsprocessen av highscore-baserade StickOS-spel, för mer information se, 5.4 Installera 
lokal version av StickOS Highscore API. 

5.1 Regler och föreskrifter 
För att få tillåtelse att använda databasen i StickOS-baserade arkadmaskiner måste samtliga 
utvecklare godkänna följande regler och föreskrifter. 

• Att inte avsiktligt använda felaktiga spel-IDn(gameId) vid inskickning av poäng till databasen. 
Felaktiga inskickningar kommer att resultera i korrupta highscore-listor. 

• Att inte skapa verktyg eller gömd funktionalitet i spelen som tillåter inskickning av 
manipulerade spelvärden. Alla highscores som sparas i databasen ska vara genuina. 

Om någon utvecklare bryter mot någon av dessa regler kommer de automatiskt att bli avstängda 
från utvecklingsprogrammet och deras spel kommer inte att överföras till StickOS-baserade 
arkadmaskiner.  

5.2 API-metoder 
Detta avsnitt förklarar och demonstrerar de publika API metoder som StickOS Highscore API 
innefattar. Notera att det inte är tillåtet att direkt interagera med API:et, samtlig 
kommunikation ska skötas via StickOS SDK, för mer information se, 4.3.1.8.1 Highscore. 

5.2.1 getHighscore 
Denna publika metod används för att hämta en specifik highscore-lista från Evertrons MySQL-
databas. Följande URL används för att få tillgång till metoden: 

http://localhost/stickos/?method_id=1

Figur 5.1: Exempelkod för att anropa StickOS APIs ingångssida. 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Här följer en tabell över de parametrar som metoden använder: 

Figur 5.2: De parametrar med tillhörande beskrivning som getHighscore använder. 

Parameter Beskrivning

game_id Används för att identifiera det spel som highscore-listan ska hämtas från. 
Parametern måste bestå av samma heltal som identifierar spelet i StickOS’s 
spelregister, för mer information om spelregistret se, 3.1.2.1.2 XML. Om 
spelet inte har ett bestämt game_id, vänligen kontakta ansvarig utvecklare för 
StickOS. 

Metodens standardvärde är 0. 

Exempelvärde: 23

table_id (valbar) Används för att identifiera en specifik highscore-lista, ett spel kan ha en till 
många highscore-listor där varje lista har ett eget id. Om inget värde anges 
kommer standardvärdet noll(0) att sättas. Om ett spel enbart har en 
highscore-lista ska standardvärdet användas. Om ett spel har flera highscore-
listor ska deras table_id:n vara i stigande ordning(0, 1, 2, 3, osv..). 
Metodens standardvärde är 0. 
Exempelvärde: 1

limit (valbar) Denna parameter används för att begränsa mängden resultat som ska 
returneras i svarsdatan. Om värdet sätts till 25 innebär detta att metoden 
kommer att returnera de 25 första eller sista resultaten i highscore-listan. 
Parametern ”sort” används för att avgöra hur returdatan ska sorteras. Om 
metoden försöker hämta fler resultat än vad som finns tillgängliga i databasen, 
kommer de resultat som finns tillgängliga att returneras, se följande exempel: 
Om databastabell X innehåller 10 highscores och metoden vill hämta 50 
resultat så kommer de 10 resultat som finns i tabellen att returneras. 
Metodens standardvärde är 10. 
Exempelvärde: 25

sort (valbar) Parametern ska vara DESC eller ASC beroende på hur resultatdatan ska 
sorteras. 
Metodens standardvärde är DESC. 
Exempelvärde: DESC
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Här följer ett exempel på API-anrop med förväntad svarsdata. Exemplet hämtar information 
om vem som ligger på första plats i highscore-lista noll för spel ett, sorteringen sker i fallande 
ordning. 

http://localhost/stickos/?
method_id=1&game_id=1&table_id=0&limit=2&sort=DESC

Figur 5.3: Exempel på API-anrop där ett spels poänglista hämtas. 

<document>
<header>

<success>true</success>
<game_id>3</game_id>
<table_id>1</table_id>
<requested_scores>2</requested_scores>

</header>
<items>

<item>
<position>1</position>
<name>Richie Knucklez</name>
<score>99999</score>
<date>2012-02-14 18:14:09</date>

</item>
<item>

<position>2</position>
<name>Rune Kornefors</name>
<score>800</score>
<date>2012-05-14 18:11:09</date>

</item>
</items>

</document>

Figur 5.4: Exempel på svarsdata från föregående API-anrop. Svarsdatan presenteras i XML-format. 

5.2.2 setHighscore 
Denna publika metod används för att skicka in ett nytt highscore till StickOS lokala MySQL-
databas. Följande URL används för att få tillgång till metoden: 

http://localhost/stickos/?method_id=2

Figur 5.5: Exempel på hur ett API-anrop utformas för att skicka in nya poängresultat till databasen. 
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Figur 5.6: De parametrar med tillhörande beskrivning som API-metoden setHighscore använder. 

Parameter Beskrivning

game_id Används för att identifiera det spel som highscore-listan ska hämtas från. 
Parametern måste bestå av samma heltal som identifierar spelet i StickOS’s 
spelregister, för mer information om spelregistret se, 3.1.2.1.2 XML. Om 
spelet inte har ett bestämt game_id, vänligen kontakta ansvarig utvecklare för 
StickOS. 

Metodens standardvärde är 0. 

Exempelvärde: 23

table_id (valbar) Används för att identifiera en specifik highscore-lista, ett spel kan ha en till 
många highscore-listor där varje lista har ett eget id. Om inget värde anges 
kommer standardvärdet noll(0) att sättas. Om ett spel enbart har en 
highscore-lista ska standardvärdet användas. Om ett spel har flera highscore-
listor ska deras table_id:n vara i stigande ordning(0, 1, 2, 3, osv..). 

Metodens standardvärde är 0. 

Exempelvärde: 1

name (valbar) Parametern ska innehålla namnet på den person som ligger bakom det nya 
poängresultatet. Notera att längden på ett namn är begränsat till det allokerade 
utrymmet i databasen(75 tecken). För mer information om databasens 
tabellstruktur se, 5.2 Databasstruktur. 

Metodens standardvärde är Richie Knucklez. 

Exempelvärde: John Doe

score (valbar) Parametern ska innehålla den poängsumma som ska sparas, dvs det nya 
highscore-värdet. Notera att en poängsumma måste vara ett heltal. 
Exempelvärde: 500
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Här följer ett exempel på API-anrop med förväntad svarsdata. Exemplet sparar ett nytt 
highscore i Evertrons MySQL-databas. 

http://localhost/stickos/?method_id=2&game_id=1&table_id=0&name=Richie 
Knucklez&score=5990

Figur 5.7: Exempel på API-anrop för att spara ett nytt poängresultat i databasen. 

<document>
<header>

<success>true</success>
<game_id>3</game_id>
<table_id>0</table_id>

</header>
<items>

<item>
<name>Richie Knucklez</name>
<score>99999</score>
<date>2012-02-14 18:14:09</date>

</item>
</items>

</document>

Figur 5.8: Exempel på svarsdata från föregående API-anrop. Svarsdatan presenteras i XML-format. 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5.2.3 isHighscore 

Den publika metoden kontrollerar om en viss poängsumma är ett nytt highscore för ett visst 
spel. Följande URL används för att få tillgång till metoden: 

http://localhost/stickos/?method_id=3

Figur 5.9: Exempel på API-anrop för att kontrollera om en poängsumma är ett nytt highscore. 

Figur 5.10: Parametrar med tillhörande beskrivning för API-anropet som kontrollerar om en 
poängsumma är ett giltigt highscore. 

Parameter Beskrivning

game_id Används för att identifiera det spel som highscore-listan ska hämtas från. 
Parametern måste bestå av samma heltal som identifierar spelet i StickOS’s 
spelregister, för mer information om spelregistret se, 3.1.2.1.2 XML. Om 
spelet inte har ett bestämt game_id, vänligen kontakta ansvarig utvecklare för 
StickOS. 

Exempelvärde: 23

table_id (valbar) Används för att identifiera en specifik highscore-lista, ett spel kan ha en till 
många highscore-listor där varje lista har ett eget id. Om inget värde anges 
kommer standardvärdet noll(0) att sättas. Om ett spel enbart har en 
highscore-lista ska standardvärdet användas. Om ett spel har flera highscore-
listor ska deras table_id:n vara i stigande ordning(0, 1, 2, 3, osv..). 
Exempelvärde: 1

score (valbar) Parametern ska innehålla den poängsumma som ska kontrolleras. 
Exempelvärde: 500

limit (valbar) Parametern avgör hur många insättningar som tas med i beräkningarna. Om 
en highscore-lista har tio poster så ska denna parameter vara 10. 
Exempelvärde: 10
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Här följer ett exempel på API-anrop med förväntad svarsdata. Exemplet kontrollerar om 500 
poäng räcker för att komma med bland topp tio för spelets första highscore-tabell. 

http://localhost/stickos/?
method_id=3&game_id=1&table_id=0&score=500&limit=10

Figur 5.11: Exempel på API-anrop där användaren kontrollerar om 500 poäng är tillräckligt för att 

komma med i top 10-listan. Kontrollen görs mot det spel som har spel-id 1. 

<document>
<header>

<success>true</success>
<game_id>3</game_id>
<table_id>0</table_id>
<position>1</position>

</header>
</document>

Figur 5.11: Exempel på svarsdata från föregående API-anrop. Svarsdatan presenteras som XML. 

5.3 Databasstruktur 
Detta avsnitt beskriver StickOS Highscore APIs databasstruktur. Som tidigare beskrivits består 
databasen av en MySQL-databas, namnet på databasen måste vara ”stickos”. För mer 
information om installation av lokal version av StickOS Highscore API, se 5.4 Installera lokal 
version av StickOS Highscore API. 

Följande tabellstruktur används för highscore-tabellen i StickOS SDK’s databassystem, namnet 
på tabellen ska vara ”highscore”. Utvecklare har ingen möjlighet att direkt påverka tabellens 
struktur, utan måste rätta sig efter den nuvarande arkitekturen. Utvecklare kan däremot föra 
argument för framtida förändring eller utbyggnad av befintlig struktur. En grundläggande regel 
för databas-/tabellstrukturen är att den måste vara så pass generell att samtliga StickOS-spel ska 
kunna bruka den. Det är inte tillåtet att implementera en förändring som enbart är avsedd för 
ett spel, samtliga spel ska ha nytta av funktionaliteten/datan. På nästa sida följer en tabell över 
StickOS Highscore APIs nuvarande tabellstruktur för highscore-tabellen. 
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Figur 5.12:  Tabellstrukturen för StickOS Highscore APIs highscore-tabell. 

5.4 Installera lokal version av StickOS Highscore API 
Utvecklare för StickOS-baserade spel har möjlighet att installera StickOS Highscore API på 
sina egna maskiner för att underlätta felsökning och testning. StickOS Highscore API är skriver 
i Hypertext Preprocessor(PHP) och använder en MySQL-databas för att spara och hantera 
poänglistor. Utvecklare måste därför installera PHP och MySQL på den maskin(server) som ska 
användas som testplattform. Rekommenderad mjukvara är XAMPP för Windows och Mac 
(Apache Friends, 2012) eller MAMP för Macintosh (MAMP, 2012), då de innefattar samtliga 
nödvändiga komponenter för att köra StickOS Highscore API. För enkel installation av 
databasen kan den *.SQL-fil som medföljer denna dokumentation användas, det går även att 
skapa databasen manuellt, se 5.2 Databasstruktur för mer information. Mer information om de 
filer som medföljer denna dokumentation finns under 5.2 Externa filer och projektmallar. 

5.4.1 Specifik installationsinformation 
Detta avsnitt är menat att ge en mer detaljerad beskrivning av StickOS Highscore APIs 
installationsprocess. Trots att beskrivningarna är mer ingående så krävs det fortfarande vissa 
förkunskaper för att lyckas med installationsprocessen. Vide eventuella problem eller frågor, 
vänligen kontakta ansvarig utvecklare av StickOS Highscore API. 

Installera XAMPP eller MAMP på den maskin som är tänkt att simulera StickOS, länkar till 
respektive verktygs webbplats finns i beskrivna under 7. Referenser. När programvaran är 
installerad se till att både apache och MySQL är installerade och aktiverade. Enligt standard ska 
htdocs-mappen nu vara webbservens rotkatalog. 

Packa upp *.zip-fil som finns i StickOS Highscore API-mappen och placera innehåller i htdocs-
mappen, därefter ska StickOS Highscore API gå att nå via ”http://localhost/stickos/”. 

I StickOS Highscore API-mappen finns en *.sql-fil, innehållande databasstrukturen för 
StickOS Highscore API, för mer information se, 5.3 Databasstruktur. Via PhpMyAdmin, 
Sequel Pro eller andra DBMS-verktyg kan denna *.sql-fil importeras till databasen. Innan det är 

Namn på kolumn Datatyp Längd Standardvärde

id int 11 auto_increment

game_id int 11 0

table_id int 11 0

score int 11 0

name varchar 75 Richie Knucklez

date datetime - 0000-00-00 00:00:00
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möjligt att importera *.sql-filen måste en ny databas med namnet ”stickos” skapas. Efter att *.sql-
filen har importerats till stickos-databasen ska en ny tabell med namnet highscore skapats. 

Som standard försöker StickOS Highscore API kontakta MySQL-databasen med följande 
uppgifter: 

Figur 5.13: StickOS Highscore APIs kontaktuppgifter.  

Detta är StickOS Highscore APIs standardvärden, värdena kan förändras efter behov vid 
körning av lokala testservrar. I StickOS Highscore API finns det en klass vid namn 
Config.class.php där dessa värden kan modifieras. Om samtliga inställningar skett efter tidigare 
anvisningar ska StickOS Highscore API vara installerat och redo att användas. 

Egenskap Värde

adress localhost

användarnamn root

lösenord root

databas stickos
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6. Medverkande 
Detta avsnitt är tillägnat de personer som arbetat med att skapa StickOS, StickOS SDK, 
StickOS Highscore API, spelprodukter och Evertron. Detta avsnitt är öppet och kommer att 
löpande inkludera framtida arbetsinsatser.  

6.1 Utveckling Evertron och StickOS 
Personerna räknas upp i alfabetisk ordning baserat på efternamn. 

• Henrik Andersen 

• Anders Gerestrand 

• Jesper Hansson 

• Emil Johansson 

• Karl Johan ”Kalle” Rosqvist 

6.2 Tredjepartsutvecklare 
Personerna räknas upp ordnat efter utvecklingsår. 

• Emil Johansson (2008) - programmering Don’t Look Down 

• Andreas Hoas (2008) - design Don’t Look Down 

• Joakim Dahlström (2008) - programmering / design Don’t Look Down 

• Joachim Löfstedt (2008) - design Don’t Look Down 

• Jakob Öfverman (2008) - design / voice acting Don’t Look Down 

• Gustav Johansson (2012) - programmering Assault 

• Peter Nilsson (2012) - design Assualt 

• Mikka Tran (2012) - programmering Wall Defenders 

• Daniel Cedeskog (2012) - design Wall Defenders 

• Joacim Nyberg (2012) - programmering Like a Boat 

• Richard Svensson (2012) - programmering / design Like a Boat 

• Fredrik Sjögren (2012) - programmering / design Like a Boat 

• Emelie Bolldén (2013) - programmering Calaveras Locos 

• Josefine Nystedt (2013) - design Calaveras Locos 

• Andreas Ohlin (2013) - programmering Get to the Treasure 

• Michael Söderberg (2013) - design Get to the Treasure 

• Christopher Shields (2013) - programmering Dwarven Conflicts 
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• Pär Strandberg (2013) - design Dwarven Conflicts 

• Victor Wänseth (2013) - programmering Apocalympics 

• Linus Lindberg (2013) - design Apocalympics 

• Niklas Magnusson (2014) - programmering Almost Dead 

• Fredrik Hård (2014) - design Almost Dead 

• Mattias Månsson (2014) - programmering Jumper 

• Sebastian Tarrent (2014) - design Jumper 

• Viktor Lindqvist (2014) - programmering War of Arcane 

• Kestutis Balcius (2014) - design War of Arcane 

• Anton Petersson (2014) - programmering Zero Gravity Blubsters 

• Mikael Nilsson (2014) - design Zero Gravity Blubsters 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8. Bilagor 
Detta avsnitt behandlar bilagor med relevant information för Evertron, StickOS och StickOS 
SDK. 

8.1 StickOS spelregister 
Här följer den XML-baserade grundstrukturen för StickOS’s spelregister, för mer information 
om spelregistret se 3.1.2.1.2 XML. Den XML-baserade strukturen finns också tillgänglig som 
datafil, för mer information se, 5.2 Externa filer och projektmallar. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<games>

<game>
<id></id>
<title></title>
<subtitle></subtitle>
<genre></genre>
<year></year>
<images>

<icon></icon>
</images>
<path></path>
<modes>

<player id="" />
<highscore id="" />

</modes>
<developers>

<developer firstname="" lastname="" role="" />
</developers>
<settings>

<scanlines enable="" />
</settings>

</game>
</games>

Figur 8.1: Basstruktur för StickOS spelregister. 
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8.2 Externa filer och projektmallar 
Detta avsnitt sammanfattar de externa filer och projektmallar som medföljer denna 
designmanual. Dessa filer och mallar är menade att underlätta startprocessen vid StickOS SDK-
baserad utveckling av spel. Då filerna innehåller mycket förinställd information  rekommenderas 
nya utvecklare att läsa igenom designmanualen innan de påbörjar utvecklingen, detta trots att 
mallarna är relativt enkla att komma igång med. 

Följande underrubriker är döpta efter de mappar som medföljer StickOS’s designmanual. Varje 
stycke innehåller information om mappen och dess innehåll. 

8.2.1 StickOS 
Denna mapp innehåller installationsfilen för StickOS. Installationsfilen består av en *.air-fil och 
kan installeras på Windows-, Mac- och Linux-baserade maskiner. För mer information om 
installationsprocessen, se 3.1.1 Installation av StickOS. 

8.2.2 StickOS Install Template 
Denna mapp innehåller en förinställd installation av spelen Pong och Snake. Installationen har 
komprimerats till filformatet *.zip, och kan packas upp av valfritt komprimeringsprogram. Vid 
uppackning skapas mappen ”StickOS”, denna mapp ska placeras i operativsystemets dokument-
mapp. När mappen finns på plats ska både Snake och Pong finnas tillgängliga via StickOS’s 
spelväljarskärm. För mer information om installation av spelregister, se 3.1.2.1 Manuell 
installation. 

8.2.3 StickOS Highscore API 

Denna mapp innehåller källkoden för StickOS’s highscore-system i komprimerat format(*.zip). 
Källkoden är skriven i PHP och behöver köras på webbserver med PHP- och MySQL-stöd. För 
mer information om StickOS Highscore API, se 5. StickOS Highscore API. 

8.2.4 StickOS SDK 

Denna mapp innehåller den kod, bild och ljud som tillsammans bildar StickOS SDK. Mappen 
kan importeras till valfritt ActionScript 3.0-projekt, för mer information se, 4 StickOS SDK. 

8.2.5 StickOS SDK Developer Template 
Denna mapp innehåller färdigkonfigurerade StickOS SDK-projekt som direkt kan kompileras 
och köras utan någon förkonfiguration. Här följer de projektmallar som finns inkluderade med 
denna designmanual. 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8.2.5.1 StickOS SDK Flash Builder Developer Template 

Denna mapp innehåller ett Adobe Flash Builder-projekt som kan importeras till Flash Builder. 
Mallen är färdigkonfigurerad och redo att använda. Importera mallen genom att välja Arkiv > 
Import > Flash Builder > Flash Builder Projekt. Efter att projektet importerats måste det döpas 
om. Använd alltid spelnamnet som projektnamn. 

8.2.5.2 StickOS SDK Flash Professional Developer Template 
Denna mapp innehåller ett antal Adobe Flash Professional-filer som kan öppnas och användas 
direkt i Adobe Flash Professional. Filerna är färdigkonfigurerade och redo att användas. 

8.2.6 StickOS SDK Example Games 

Denna mapp innehåller exempel på spel som utvecklats med StickOS SDK. Spelen är 
utvecklade med StickOS SDK 1.5.0 och kompilerade med Flex SDK 4.6.0 som kompletterats 
med AIR 4.0. Källkoden är kommenterad och helt öppen för tredjepartsutvecklare. Syftet är att 
nya utvecklare ska använda källkoden för att lära sig StickOS SDK. Spelen demonstrerar inte 
samtlig funktionalitet som StickOS SDK har att erbjuda men de ger en introduktion till de 
mest väsentliga komponenterna. 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