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Sammanfattning 
 

Utlärning utav programmering börjar krypa ner i åldrarna även i de svenska skolorna. Men är 

verkligen vanligt textbaserad programmering enklast att lära sig som nybörjare? Arbetet 

kommer att diskutera grafisk programmering och visualisering och jämföra detta mot gammal 

hederlig textbaserad programmering. Målet är att ta reda på vilket utav de olika formerna av 

programmering som egentligen är enklast att förstå och vilket sätt som är snabbast att 

använda för att lösa enkla programmeringsproblem.  

Nyckelord: JavaScript, Gamification, Programmering, Visualisering 
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1 Introduktion 

Gamification (spelifiering) är någonting som det forskas och undersöks mycket i just nu. Det 

finns en mängd olika studier som diskuterar dess för och nackdelar och enligt Hamari, 

Koivisto och Sarsa, (2014) har antalet genomförda sökningar på just gamificaiton ökat 

drastiskt sedan 2010. I studien som Hamari, Koivisto och Sarsa, (2014) har gjort har de även 

sammanställt olika studier för att sedan kunna svara på frågan ”Does gamification work?” där 

slutsatsen blev att det i majoriteten av alla fall har gett positiva effekter och fördelar.  

Ibanez, Di-Serio och Delgado-Kloos (2014) diskuterar de effekter gamification kan ha på 

utlärandet av C-programmering. I denna studie kom man fram till att gamification, ur en 

akademisk synvinkel, är ett framgångsrikt tillvägagångssätt; De flesta eleverna ökade sina 

kunskaper inom programmering efter att ha provat metoden och därmed stämmer deras 

forskning överens med till exempel Hamari, Koivisto och Sarsa, (2014) och andra liknande 

studier.  

Gamification kan dock även medföra vissa svårigheter och begräsningar. Det är lätt att fokus 

försvinner ifrån vad som egentligen är viktigt med ett gamifierat-tillvägagångssätt. Fokus sätts 

istället ofta på hur användaren ska belönas för slutförda uppgifter, därför slutar det många 

gånger med att ett poäng- och medaljsystem implementeras och andra spelelement 

bortprioriteras (Barik, Murphy-Hill och Zimmermann, 2016).  

Även Olsson, Mozelius och Collin (2016) nämner belöningssystem i from av gamification samt 

vilka aspekter som egentligen är viktiga för den målgrupp som är tänkt att använda 

mjukvaran. I forskningen utförs experiment där eleverna får prova olika varianter av 

gamification och med hjälp av utvärderingsformulär samlades deras åsikter om de olika 

programmen in. Majoriteten av eleverna uppgav att de tyckte att poäng samt medaljer kändes 

onödiga och att de störde de faktiska problemen. Det fanns dock en grupp av elever som 

uppgav att medaljer och poäng motiverade dem till att utföra sina uppgifter och att utan dessa 

hade motivationen inte alls varit lika hög (Olsson, Mozelius och Collin, 2016). 

Den här rapporten innehåller en förstudie inom gamificaton och visualisering när det gäller 

programmering. Dessutom byggs ett spel för att testa tre olika sätt att programmera på, ett 

grafiskt med gränssnitt, ett gränssnitslöst och ett helt textbaserat. Spelen bygger på de arbeten 

som Becker (2001) och Bergin et al. (1996) gjort med roboten Karel++ och Karel. Till sist 

jämförs de olika varianterna mot varandra för att sedan komma fram till vilket utförande som 

egentligen är lättast att förstå samt snabbast att lösa.  
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2 Bakgrund 

2.1 Programmeringsmiljöer med grafisk feedback 

En tidig idé om hur man skulle kunna lära ut programmering genom gamifiering var Karel++ 

(Bergin et al., 1996). Tanken med Karel++ var att skapa en värld likt ett rutnät där en robot 

med hjälp av kod skriven i C++ skulle förflyttas, se figur 1. Målet med spelet var att plocka upp 

och flytta så kallade beepers som fanns utplacerade i världen. För att kunna göra detta behövde 

användaren skriva den kod som var relevant för den genererade värld Karel blivit utplacerad 

ut. 

 

Figur 1 Karel++’s värld. 

Låt oss säga att Karel++’s värld ser ut som i figur 2 nedan, där den gråa fyrkanten är roboten 

Karel och de röda cirklarna är beepers. För att samla in alla beepers skulle Karel till exempel 

kunna gå tre rutor åt höger, en upp för att plocka upp beeper nummer 2 sedan ytterligare en 

upp för att plocka upp beeper nummer 1, till sist hade programmet behövts avslutats. För att 

kunna genomgå alla dessa steg behöver korrelaterad kod skrivas.  

 

Figur 2 Karel++’s värld med utplacerade beepers. 

Kod för att lösa problemet ovan skulle kunna se ut som i figur 3. Att svänga med roboten 

innebär att man vänder sig åt ett håll för att sedan fortsätta att gå framåt, det är alltså inte ett 

steg i sig. Det är också först efter att koden kompilerats och kört som användaren möts av ett 

felmeddelande om någonting i koden skulle vara fel (Bergin et al., 1996). 
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Figur 3 Exempel på kod. 

Fem år senare skapar Becker (2001) ett liknande spel, men med inriktning på Java istället för 

C++. Det koncept som Bergin et al. (1996) redan skapat översattes till Java, med skaparnas 

tillstånd och en liknande värld samt robot skapades (Becker, 2001).  

2.2 Läroverktyg på webben  

Många elever uppger att de tycke att det är lättare att förstå och lära sig med hjälp av ett spel, 

eller så kallad informell utlärning, och webbaserade sådana har tidigare visat sig vara väldigt 

effektiva (Boustedt et al., 2011). Det finns väldigt många olika webbaserade spel med syfte att 

lära ut, några exempel är Lightbot (2017) och Gidget (2017), som vid första anblick skulle 

kunna vara inspirerade utav Karel++. Målet i båda dessa spel är att styra en robot på en liten 

bana. Varje bana har olika mål och det är upp till användaren att själv skriva den kod som 

behövs för att nå målet.  
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Figur 4 Lightbot  

Som man kan se i figur 4 är Lighbot inte baserat på kod på samma sätt som till exempel 

Karel++. Istället har man motsvarande funktionalitet i knappar och för att få roboten att göra 

det man vill behöver man placera knapparna i rätt ordning i det fönster som heter ”Main” och 

sedan starta programmet med den gröna play-knappen.  

Gidget är ett webbaserat spel vars mål är att lära användaren ett programmeringsspråk väldigt 

likt Python. Spelet består av en robot som placerats i en värd där kemikalier hotar att skada 

djuren som bor där och med hjälp av kod ska han rädda djuren, se figur 5. Det finns dock ett 

problem; All kod som är skriven för Gidget är korrupt och användaren måste titta på den och 

lista ut vad som är fel innan den kan rättas till och Gidget kan utföra sin uppgift (Lee and Ko, 

2014). I den undersökning som gjorts med hjälp av Gidget har man i huvudsak fokuserat på 

om elever och användare snabbare får en uppfattning av hur programmering fungerar om de 

först måste debugga den kod som redan finns utskriven. Utöver detta har man också 

undersökt om debugging och programmering är lättare i olika typer utav gruppkonstellationer 

(Lee et al, 2014).  



 5 

 

Figur 5 Gidget 

Utöver dessa spel finns det även läroverktyg som har vissa spelelement, till exempel 

CodeCademy (CodeCademy, 2017) och CodeSchool (CodeSchool, 2017). Både CodeCademy 

och CodeSchool är mestadels text- och kursbaserade. Användaren får till att börja med välja 

vilket programmeringsspråk denne vill lära sig och med hjälp av guidning från hemsidan ska 

problem lösas, se figur 6.  

 

Figur 6 Guidning av CodeCademy 

När man påbörjat en kurs i CodeCademy möts man som sagt utav instruktioner och en slags 

guide som man kan följa för att slutföra problemet. Det finns också redan kod utskriven som 

användaren bara behöver förändra för att uppnå sitt mål, ju mer man avancerar desto mer 

kod behöver man skriva från grunden. Ett exempel på en första uppgift i kursen JavaScript 

finns i figur 7.  
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Figur 7 Kod skriven i CodeCademy  

2.2.1 Client side 

Med hjälp av JavaScript skulle man kunna möjliggöra för plattformsoberoende, till exempel 

skulle ett spel likt Gidget kunna köras på en mobiltelefon eller surfplatta. Ett problem med det 

tillvägagångssättet är dock den begräsning som skärmstorlek sätter på applikationen. En 

mindre skärm skulle definitivt göra det svårare att skriva kod med tangentbordet, man skulle 

då istället behöva skapa någonting likt Scratch, se figur 6.  

I Scratch får användaren ett slags ”skelett” för de funktioner som kan användas, användaren 

får sedan fylla i skelettet själv. Ett exempel på detta skulle kunna vara en tom IF-sats där 

användaren själv, med hjälp av en drop down, får välja vad som ska påverkas och hända av 

funktionen (Garner, 2009). 



 7 

 

Figur 8 Scratch 

Ett annat alternativ till programmering på mobila enheter skulle kunna vara Microsoft’s 

TouchDevelop. Tanken bakom TouchDevelop är att kunna möjliggöra programmering på små 

enheter med touchskärm. TouchDevelop ger också användaren ett slags skelett som sedan ska 

fyllas i genom att trycka på olika val på skärmen. Användaren har också ett slags tangentbord, 

men istället för bokstäver består det av olika funktioner, se figur 6 (TouchDevelop, 2016). 

 

Figur 9 Tangentbord från Microsofts Touch Develop 

Även om båda dessa tillvägagångssätt är intressanta så är målet att skapa en applikation som 

ska kunna köras i en webbläsare i en skolmiljö eller vid skrivbordet hemma. Att inkludera 

mobila enheter är i så fall för framtida utveckling och forskning.  
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3 Problemformulering  

Det finns mycket tidigare arbete inom just gamification och programmering och det finns 

många olika vägar att gå. Barik, Murphy-Hill och Zimmermann (2016) pratar om de 

begränsningar som finns i området idag. De nämner bland annat att många plattformar som 

skapats för just programmering inom gamification är låsta till medaljer, poäng, 

”achievements” och quizes och enligt Barik, Murphy-Hill och Zimmermann (2016) försvinner 

ofta fokus ifrån till exempel syfte, estetik och utformning; Detta är därför någonting som har 

hållits i åtanke. Barik, Murphy-Hill och Zimmermann (2016) nämner också att den vanligaste 

inställningen som utvecklare har till gamification är ”just add points”, något som också såklart 

tar fokus ifrån de punkter som tidigare nämnts.  

I det arbete som Olsson, Mozelius och Collin (2016) har gjort pratar de om den visuella 

feedbacken som ett spel skulle kunna tillföra i inlärningsprocessen och hur det i deras fall var 

mycket viktigare och bättre för eleverna än ett poängsystem. Poängsystemet kändes ofta 

redundant och störande eftersom alla elever också fick poäng och betyg som i en vanlig klass. 

Nästan alla elever tyckte dock att den visuella biten var viktig och med hjälp av den kunde de 

lätt förstå hur en loop fungerar i Java-baserad programmering (Olsson, Mozelius och Collin, 

2016). Vidare i den forskning som Olsson, Mozelius och Collin (2016) har gjort nämner de att 

61 % av de elever som fått ta del av en visuell liknelse av den kod de skrivit tyckte att det var 

ett effektivt sätt att lära sig. I kontrollgruppen som fick samma typ av uppgift men utan visuell 

feedback var det bara 41 % som svarade att utlärningen varit effektiv.  

Tanken är att skapa ett arbete likt det Bergin et al. (1996) samt Becker (2001) har gjort med 

robotarna Karel++ och Karel. Båda robotarna är utplacerad i en väldigt enkel värld och där de 

ska samla på sig alla så kallade ”beepers” som finns utplacerade i världen. För att göra detta 

måste användaren skriva kod som i sin tur styr roboten, plockar upp beepers samt avslutar en 

spelomgång. I det arbete som Bergin et al. (1996) har gjort med roboten Karle++ skrevs all 

kod i C++ och användarna fick skriva all kod själv för att förflytta roboten. För roboten Karel 

som Becker (2001) har skapat skrevs all kod i Java och istället för att skriva kod från början 

behövde användarna istället bara lägga till kod som de själva tyckte saknades. Detta kunde till 

exempel vara funktionaliteten att svänga på vänster och inte bara höger (Becker, 2001). 

I det här fallet kommer en värld, inspirerad av den som Bergin et al. (1996) och Becker (2001) 

utvecklat, och robot att skapas. I applikationen kommer användaren att få olika delmål som 

denne måste uppfylla; Ett sådant mål skulle kunna vara att gå från en punkt till en annan och 

på vägen plocka upp alla ”beepers”. För att nå dessa mål måste användarna skriva 

programkod, men istället för att lägga till funktionalitet på det sätt som de gör i Becker (2001) 

får de skriva egen kod. Ungefär på samma sätt som användarna gjorde för Karel++ i Bergin et 

al. (1996), fast i JavaScript istället för C++.   

I det arbete som Becker (2001) har gjort har programmering med grafisk feedback inte direkt 

jämförts med mer klassisk textbaserad programmering. Man har istället jämfört resultatet av 

tidigare erfarenhet av utlärandet med en beprövad textbok och resultatet av utlärandet med 

hjälp av roboten Karel (Becker, 2001). Textboken innehöll likvärdiga, men inte identiska, 

uppgifter och de olika tillfällena som jämförts är vitt skilda i tid. Med tanke på detta är det 

intressant att undersöka om identiska uppgifter som representeras i text respektive grafik ger 

olika resultat och om användarna har åsikter om vilket de föredrar samt vad de själva känner 

att de lärt sig mest utav. 
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Hypotesen är att användare kommer att lösa programmeringsproblem snabbare om de 
motiveras i en grafisk spelmiljö gentemot en liknande helt text-baserad miljö. Användarna 
kommer att motiveras till arbetet med hjälp av den grafiska feedbacken. De kommer även 
tycka att det är roligare och lättsammare att programmera i ett grafiskt spel i jämförelse med 
en liknande uppgift som representeras helt i text.  

3.1 Metodbeskrivning 

I det arbete som Ibanez, Di-Serio och Delgado-Kloos (2014) gjort om gamification som 

hjälpmedel för att motivera elever som läser datavetenskap använde de sig utav ett kvantitativ 

och kvalitativ experiment kombinerat. De har under sitt arbete samlat in loggar på:  

 Mängd direkt arbete som studenter gjorde efter att de nått sitt mål  

 Antal ämnen som studenter mästrat efter att de nått sitt mål 

 Antal försök till att göra uppgifter innan och efter att de nått sitt mål  

 Antal försök till att planera att göra uppgifter innan och efter att de nått sitt mål  

 Antal försök till att kommunicera med sina med klasskamrater innan och efter att de 

nått sitt mål  

 Antal försök till att göra roliga aktiviteter innan och efter att de nått sitt mål  

Till sist mätte de hur eleverna presterat genom att låta dem genomgå ett test före och efter. 

Poängen på testen jämfördes sedan.  

I detta arbete ska loggar samlas in på hur lång tid det tar för användarna att lösa de olika 

uppgifterna samt att prestanda ska mätas på samma sätt som Ibanez, Di-Serio och Delgado-

Kloos (2014) gjorde i sin studie. Ett experiment kommer också att göras där användarna får 

ett par uppgifter att lösa. Under spelets gång ska de förflytta roboten med hjälp av kod för att 

samla beepers, på samma sätt som roboten Karel gjorde i det arbete Becker (2001) samt Bergin 

et al. (1996) gjort. Resultatet i den grafiska miljön kommer sedan att jämföras med de resultat 

som användarna får i en textbaserad miljö. Detta innebär att användarna kommer ha samma 

uppgifter oavsett om det är grafiskt eller ej. Faktorn som kommer ändras i metoden är alltså 

den grafiska feedbacken och experimentet kommer att till stor del bevisa om hypotesen 

stämmer eller inte.  

Användarna kommer också att få svara på några enkätfrågor efter att de genomgått en omgång 

i spelet. Enligt Wohlin (2012) är en enkät bra när till exempel tillvägagångssätt och teknik ska 

diskuteras. I det här fallet skulle det vara intressant att samla in användarnas åsikter på spelet 

och inte bara mäta tiden det tar för dem att lösa problemet.   

3.2 Metoddiskussion 

De metoder som valts skiljer sig ifrån relaterade arbeten, så som Becker (2001)  och Bergin et 

al. (1996), då deras metoder i huvudsak fokuserat på processen att lära ut; Det vill säga ur ett 

lärarperspektiv. Becker (2001)  har inte heller gjort någon kvantitativ undersökning. Ingen 

användardata eller information har samlats in eller presenterats för att undersöka 

frågeställningen. I det här arbetet är det användarna som är intressanta och i fokus. Därför 

kommer det istället att undersökas om gamification kan underlätta inlärningsprocessen 

istället för utlärningen.  
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Enkäter passar sig inte alltid för mer avancerade frågor och det kan resultera i felaktiga svar 

eftersom kommunikation mellan användaren och den som styr testet oftast är begränsad 

under enkätens gång. Ett annat vanligt problem med enkäter är att användare ofta inte är 

motiverade till att utföra dem och det kan därför bli svårt att samla in information som är av 

hög kvalitet och rätt mängd (Berndtsson, 2008). 

En fallstudie skulle kunna vara ett annat alternativ. En fallstudie innebär att en studie görs på 

en plats där mjukvaran faktiskt skulle kunna implementeras (Berndtsson, 2008). I det här 

fallet hade det mjukvaran kunnat implementeras i en riktig skolmiljö där elever inom 

webbutveckling fått prova den, helt i utbildningssyfte. En fallstudie innebär ofta att man 

samlar in en stor mängd data som tar lång tid att analysera och använda (Berndtsson, 2008). 

Det hade också varit väldigt tidskrävande och svårt att implementera någonting i en verklig 

skolmiljö, på grund av detta kommer denna metod inte att användas i den här studien.  

En annan alternativ metod skulle kunna vara implementation. Implementation innebär att 

man testar det man byggt för att se så att det fyller all funktionalitet och liknande som 

förväntas av det (Berndtsson, 2008). Man skulle till exempel kunna mäta svars- och 

laddningstider för den hemsida där spelet kommer att finnas. Detta känns dock inte heller 

relevant i det här fallet då det som är i fokus är utlärandet och effektiviteten av att lära ut med 

hjälp av en spelmiljö.  

3.2.1 Metodsteg 

Det finns flera steg att ta för att nå det färdiga målet. Till att börja med kommer en grafisk 

output-miljö med roboten, likt de arbeten som Becker (2001)  och Bergin et al. (1996) skapat, 

att implementeras. Denna miljö kommer att manipuleras för att representera den kod som 

användaren skriver in. Miljön kan hållas väldigt simpel om tiden skulle rinna ut eller 

kunskapen fattas.  

Nästa steg är skapa en miljö att programmera i där kod representeras med hjälp av grafik, 

ungefär på samma sätt som Garner (2009) gjort med Scratch. Detta eftersom målet är att 

utveckla en applikation som kan användas helt utan input från tangentbordet. Innan detta 

steg kommer kod att skrivas på vanligt traditionellt vis. När den grafiska miljön med roboten 

och det grafiska programmeringsgränssnittet implementerats ska exempel-uppgifter, som 

användaren ska lösa, att utvecklas.  

Till sist kommer en likvärdig textbaserad miljö att implementeras. Detta innebär att samma 

uppgifter som användarna ska lösa i den grafiska miljön kommer att representeras helt i text 

och användaren kommer inte att få någon som helst grafisk feedback. Detta steg kan helt 

uteslutas om tid skulle rinna ut och istället ersättas med till exempel en textbok med likvärdiga 

uppgifter.  

3.3 Forskningsetik  

Eftersom forskningsmetoden i detta arbete kommer att involverar människor så måste vissa 

regler och lagar följas. Några punkter att ha i åtanke när man jobbar med människor, enligt 

Wohlin (2012) är:  

 Alla testpersoner bli informerade att de är del av en studie och att deras svar och 

resultat kommer att användas till forskning 

 Studien måste ha vetenskapligt värde 
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 All information som kan anses vara känslig måste hållas under sekretess 

 Fördelarna med studien måste överväga de nackdelar och risker som finns med 

studien.  

För att styrka kvalitet och tillförlitlighet bör alla experiment vara återupprepningsbara enligt 

Cai, Nerurkar, and Wu (1998). Med tanke på detta kommer all programkod att vara tillgänglig 

så att exakt samma spel kan skapas igen för att ny forskning sedan ska kunna göras på 

mjukvaran.  
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4 Genomförande 

4.1 Förstudie  

För att kunna skapa ett grafiskt spel på en hemsida kan man vända sig till olika 

tillvägagångsätt. Ett exempel på detta är SVG. SVG är ett HTML-element som kan användas 

för att rita ut skalbar vektorgrafik på en hemsida, det finns också stöd för animering och 

händelsehantering. W3schools rekommenderar dock inte att använda SVG till spel 

(W3schools.com, 2017). 

Istället för SVG rekommenderar w3schools starkt att använda HTML5 Canvas som även det 

är ett HTML-element som kan användas för att rita ut grafik på en hemsida. Canvas kan också 

manipuleras genom att, med hjälp av JavaScript, sudda ut och rita om olika element. Detta 

kan in sin tur kopplas till olika funktionalitet och ge effekten av att objekt förflyttar sig när 

användaren gör någonting (W3schools.com, 2017).  

Om en användare sedan ska kunna manipulera de objekt som ritats ut i canvasen genom att 

mata in programkod i en text-box på hemsidan måste koden på något sätt tas emot och 

evalueras innan en funktion kan kallas på. Detta kan göras med JavaScripts funktion eval(), 

som tar emot en text-sträng och sedan evaluerar den (Mozilla Developer Network, 2017).  

 

Figur 10 Exempel på eval()  

I figur 10 evalueras 2+2 och programmet returnerar svaret 4, vilket är korrekt. Men eval() kan 

som sagt också användas för att ta emot användarens inmatade kod och köra den. Ett exempel 

på detta skulle kunna vara att koppla funktionen en knapp som hämtar det som skrivits i en 

textbox på hemsidan, se figur 11 och 12. 

 

Figur 11 HTML – eval() för att evaluera och köra kod 
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Figur 12 JavaScript – eval() för att evaluera och köra kod 

Mozilla Developer Network (2017) varnar för att använda eval() i fall där det egentligen inte 

behövs då det är ett enkelt sätt att exekvera kod som obehöriga användare egentligen inte ska 

kunna exekvera. De skriver om att det finns säkrare alternativ som man bör använda istället, 

men inga sådana alternativ presenteras. Med tanke på att detta projekt främst är riktat mot 

nybörjare och sedan egentligen inte innehåller någonting som kan göra skada ses det inte som 

någon risk att det skulle ske i detta fall.  

4.2 Implementation      

När sidan för spelet laddas körs en funktion som kallas initCanvas(), se figur 13. 

Funktionens uppgift är att rita ut den grafiska spelplan, i form av ett rutnät, som finns på 

hemsidan. Men också att kalla på de funktioner som sedan kommer att rita ut roboten, dess 

hinder och de beepers som den ska plocka upp under spelets gång. Variabeln ctx (canvasen) 

definieras globalt för att den ska kunna vara åtkomlig utanför funktionen då den kommer att 

användas i andra funktioner längre fram.  

 

Figur 13 Funktionen initCanvas() 

För att kunna rita ut rutnätet körs en for-loop som går igenom genom de 500 x 500 pixlarna 

som canvasen är stor för att sedan rita ut en linje för var 100 pixel, både vertikalt och 

horisontellt.  När detta gjorts är rutnätet och spelplanen skapad. 
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För att sedan rita ut den robot som användaren ska koda kallas funktionen drawRobot() på. 

robotX och robotY defineras globalt i programmets början, koordinaterna är statiska och 

roboten kommer alltid att ritas ut på 0 x 3.  Roboten ritas ut på canvasen i form av en cirkel, 

se figur 14.  

 

Figur 14 Funktionen drawRobot() 

De två beepers ritas ut på samma sätt men är istället mindre och gula, dera koordinater 

slumpas alltid fram vilket resulterar i en unik bana varje gång. Se figur 15 för slumgenerering 

av koordinater. 

 

Figur 15 Slumpar koordinater 

De två hinder som finns med ritas även dessa ut på ett liknande sätt men istället för att 

använda arc, som ritar en båge, används rect. Hindrens koordinater slumpas också ut varje 

gång sidan laddas, detta görs med Mat.floor på exakt samma sätt som i figur 15.  

Det finns två knappar på sidan; ”Kör kod!” och ”Återställ spelplan”. Den första knappen är 

kopplad till funktionen go(), se figur 16. Go() är den funktion som kallas på när användaren 

matat in sin kod i textfältet och vill köra den. Funktionen hämtar då det som är skrivet i 

textboxen med ID kod och kör det sedan genom eval(). Textfältet töms också på innehåll. 

 

Figur 16 Funktionen go() 

Den ”kod” som matats in fungerar sedan som ett funktionsanrop och någon av funktionerna 

up(), right(), down(), left(), pickUpBeeper() och finish(). Dessa förklaras tydligare 

lite längre fram i detta kapitel. Innan dessa körs kontrollerar programmet först så att roboten 

inte kommer att träffa ett hinder med hjälp av funktionen checkForObstacle(). Funktionen 

består av en enkel switch case-sats som visar ett meddelande på hemsidan och återställer 

spelplanen om robotens koordinater skulle vara desamma som ett av hindren, se figur 17. 
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Figur 17 Funktionen checkForObstacle() 

Funktionen clearCanvas() är den funktion som återställer hela spelplanen till dess 

ursprungliga läge. Detta görs om roboten skulle åka in i ett hinder men även om användaren 

själ väljer att trycka på knappen ”Återställ spelplan”, som tidigare nämnts. Koden är även här 

väldigt enkel, se figur 18.  

 

Figur 18 Funktionen ClearCanvas() 

Canvasen töms på innehåll och funktionen initCanvas() körs återigen. Till skillnad från första 

gången är dock alla koordinater desamma, det vill säga att beepers och hinder ritas ut på exakt 

samma ställe igen och användaren får chansen att köra exakt samma bana igen.  

När dessa kontroller har gjorts kan roboten först flyttas. Detta görs genom att den inmatade 

”koden” agerar som ett funktionsanrop. Har användaren till exempel matat in up(); körs 

koden i figur 19. All funktionalitet för att förflytta roboten körs på samma sätt; Koordinaten åt 

Y eller X ökas med en och roboten ritas på nytt. If-satsen i funktionen kontrollerar så att 

roboten fortfarande är inom spelplanens gränser innan den ritas ut. Är den utanför räknas det 

som att roboten har kört in i en vägg och spelplanen återställs återigen med hjälp av 

clearCanvas(). 
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Figur 19 Funktionen up() 

Användaren kan också mata in koden pickUpBeeper(); som kallar på funktionen med 

samma namn. Funktionen består utav en switch case-sats, se figur 20, som kontrollerar så att 

robotens koordinater är desamma som någon utav de två beepers som finns. När en har 

plockats upp sätts dess koordinater till -1 x -1 för att de inte ska synas på banan och variabeln 

numberOfBeepers adderas med en. Om en användare försöker plocka upp en beeper innan 

roboten står på den kommer ett meddelande upp och spelet återgår till sitt ursprungliga läge 

med hjälp av clearCanvas() ännu en gång.  

 

Figur 20 Funktionen pickUpBeeper() 



 17 

Till sist kan användaren mata in finish(); för att avsluta hela spelet. Funktionen 

kontrollerar först så att alla beepers, det vill säga två stycken, är upplockade med hjälp av en 

if-sats och visar sedan ett meddelande som förklara att spelet är slut. Skulle det finnas beepers 

kvar på spelplanen kommer den att återställas och användaren får börja om, se kod i figur 21.  

 

Figur 21 Funktionen finish() 

4.3 Progression 

Ett av de första progressionstegen var att se till så att beepers och hinder inte kan slumpas ut 

på samma ruta i spelplanens rutnät. Detta gjordes genom att ändra koden för att rita ut de 

olika objekten, se figur 22. En switch-case sats skapades för att kontrollera så att ingen utav 

objekten kan få samma koordinater. En liknande switch-case sats skapades också i funktionen 

drawBeepers() för att även dessa ska tilldelas en unik plats när sidan laddas. Skulle några av 

objekten få samma koordinater laddas sidan om innan användaren ens hinner se det.  

Detta steg i utvecklingen var viktigt eftersom användare antagligen annars hade upplevt 

förvirring om en beeper till exempel hamnat uppepå ett hinder.  Detta leder också till att varje 

värld kan vara unik för alla användare utan att man behöver utveckla flera olika statiska 

varianter.  

 

Figur 22 Funktionen drawObstacle() efter progression 

Unika case’s gjordes för alla olika kombinationer av beepers och hinder i funktionen.  

4.3.1 Gränssnitt  

Nästa progressionssteg var att utveckla ett gränssnitt så att användaren kan programmera 

utan att behöva använda sig utav tangentbordet.  Detta gjordes genom att lägga till knappar 

som kopplas direkt till de funktioner som användaren tidigare kunnat mata in med 

tangentbordet, se figur 23.  



 18 

 

Figur 23 Knappar för att förflytta robot 

När en knapp trycks på läggs funktionsanropet till i en lista på sidan så att användaren tydligt 

kan se vilka olika funktioner som lagts till innan den kör koden. När en knapp tryckts på körs 

även funktionen ins(str) som tar ett funktionsanrop som värde. Värdet läggs sedan till som ett 

list-element i en oordnad lista, se figur 24. 

 

Figur 24 Funktionen ins(str) 

li.onclick = function() ser också till att individuella funktioner kan tas bort om de klickas 

på i listan. Detta för att användaren inte ska behöva återställa allt om de tänkt eller tryckt på 

fel knapp. Alla funktioner kan också tas bort genom att trycka på knappen ”Rensa alla 

funktioner”. Knappen kallar på funktionen clearFunction() som tömmer hela listan på 

innehåll genom, se figur 25.  

 

Figur 25 Funktionen clearFunctions() 

När spelare trycker på knappen ”Kör kod!” tas funktionsanropen emot från listan som skapats 

och den töms på innehåll.  

4.3.2 Textbaserat spel  

Nästa del i utvecklingen var att skapa ett motsvarande spel helt i text för att kunna bevisa den 

hypotes som finns. Detta räknas som ett progressionssteg då den textbaserade prototypen helt 

bygger på den första utvecklingen men både det textbaserade spelet och det med gränssnittet 

har fått egna, separata sidor i form av ”game modes” eller spellägen.   
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Till att börja med skapades en funktion som skriver ut de koordinater som alla objekt, 

inklusive roboten, tilldelas i spelets början. Detta gjordes med hjälp av funktionen 

initText(), se figur 26. 

 

Figur 26 Funktionen initText() 

Alla koordinater skrivs ut i deras tillhörande p-taggar och dessa uppdateras även om roboten 

förflyttas eller om en beeper plockas upp. Funktionen hideCanvas() kallas också på, för att 

dölja canvasen från sidan. Detta gjordes eftersom spelplanens funktionalitet fortfarande 

behövs för att spelet ska fungera felfritt. Funktionerna hideCanvas() och showCanvas() 

kopplades även till två olika knappar för att kunna se canvasen om användaren skulle fastna 

någonstans under uppgiftens gång. För att dölja canvasen används jQuerys hide och show.  

4.4 Pilotstudie  

En pilotstudie har genomförts på en användare för att testa implementationen men också 

enkätfrågorna och utformningen på experimentet.  För att göra detta behövde ett tidtagarur 

skapas i applikationen. Detta gjordes genom att skicka ut ett meddelande med tiden när spelet 

startar och ett när spelet avslutats, vilket i efterhand visade sig vara mindre effektivt än att 

skapa ett faktiskt tidtagarur. Sättet att mäta tiden kommer därför att förändras till det riktiga 

experimentet för att få så korrekt data som möjligt.  

Användaren i pilotstudien är man, 22 år gamla och har tidigare mycket lite kunskap inom 

programmering.  

4.4.1 Mätning 

Det första som mättes var hur lång tid det tog för användaren att köra de tre olika spellägena 

och slutföra dem. Resultatet presenteras i figur 27 och visar på att det textbaserade spelet tog 

absolut längs tid; 4 minuter och 4 sekunder jämfört med det grafiska spelet utan gränssnitt 

som tog 1 minut och 19 sekunder eller det grafiska spelet med gränssnitt som tog 25 sekunder.  
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Figur 27 Tid 

Utöver tidtagningen fick användaren också svara på ett antal frågor i form av en enkät. Det 

som var av störts intresse i enkäten var hur svåra användaren tyckte att de olika spelen var, se 

figur 28. Svårighetsgraden bestämdes med en siffra mellan 1 och 5. I det här fallet upplevde 

användaren att det textbaserade spelet var svårast och satte 5, utan gränssnitt fick 3 och med 

gränssnitt fick 2. 

 

Figur 28 Svårighetsgrad 

Användaren fick också svara på vilket av spelen som den tyckte var enklast att förstå och valde 

då det grafiska spelet med gränssnitt. Den upplevde dock att spelet utan gränssnitt gav störst 

förståelse för programmering och att den skulle kunna tänka sig att använda de båda grafiska 

spelen i kombination för att lära sig att programmera.  
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4.4.2 Diskussion  

Tiden på de tre olika spellägena stämmer väl överens med de svårighetsgrader som 

användaren angett och man kan se kopplingen mellan komplexitet och tiden det tar för att 

lösa de olika uppgifterna. Inför experimentet kommer det textbaserade spelet att förtydligas 

så att användaren lätt ska kunna se vad som är hinder eller beepers. Detta kommer göras 

genom att hindrens text blir röd och beepers grön. På så sätt blir det extra tydligt vilka 

koordinater som bör undvikas och vilka som är målet.  

Det är också intressant att titta på lättförståelsen i jämförelse med de spel som användare 

tycker ger dem mest förståelse för programmering. Möjligtvis upplevde användaren i 

pilotstudien att spelet med gränssnitt var enklare ur ett spelperspektiv men att det utan var 

mer likt klassisk programmering och att den därför gav bättre förståelse för programmering i 

det stora hela.  

Enkäten för pilotstudien gjordes i ett Word-dokument där användaren själv fick skriva in sina 

svar. Inför experimentet kommer enkäten istället att göras på en plattform som Google Forms 

eller liknande, detta för att begränsa svaren till några bestämda värden i en rullist och därmed 

styra riktningen som enkäten tar lite närmare. De frågor som ställts i enkäten kommer också 

att formuleras om. I pilotstudien frågades det till exempel om hur nöjd användaren var med 

varje spelomgång, detta kändes i efterhand inte särskilt relevant. Det skulle dock vara väldigt 

intressant att se hur roligt användaren tycker att spelet är ur ett rent spelperspektiv. På så sätt 

skulle man också kunna särskilja på att lära och leka på ett tydligt sätt.  
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5 Utvärdering 

5.1 Progression efter pilotstudien  

Efter att pilotstudien genomförts gjordes vissa ändringar i kod och utförande för att få så bra 

resultat av framtida mätningar som möjligt. Det var till exempel viktigt att tiden togs korrekt 

vid varje bana istället för att använda ett externt tidtagarur. Tidtagningen byggdes därför in i 

webbsidan. När en användare startar en omgång startar tidtagningen, när användaren senare 

avslutar eller ger upp stoppas det och tiden sparas i local storage.  

Local storage används också för att lagra användarens namn samt hur många funktionsanrop 

användaren gör per omgång. Dessutom kör användarna alltid banorna i slumpad ordning och 

ordningen sparas därför också i local storage. Allting som finns i local storage används till sist 

som ett kvitto i slutet utav spelet. 

Utöver local storage och tid har även två extra levlar lagts till i de olika lägena. Levlarna ska 

fungera lite som en tutorial; Den första leveln är enkel med en beeper och utan några hinder 

alls, level 2 har ett hinder och en beeper och level 3 ser ut som alla spel gjorde i pilotstudien, 

det vill säga två beepers och två hinder. Spelet består, efter dessa ändringar, utav total nio 

olika spelomgångar fördelade i tre olika lägen – Gränssnitt, utan gränssnitt och textbaserat.  

Testpersonen i pilotstudien upplevde det textbaserade spelet lite rörigt och svårt att förstå. 

Koordinaterna har därför förtydligats genom att de istället skrivs ut i tabeller. Detta leder till 

att alla koordinater hamnar under varandra istället för på olika rader som tidigare. 

Förhoppningsvis kommer detta göra det enklare att förstå även det textbaserade spelet.  

Enkäten har gjorts om och görs i Google Forms istället för i en textfil. Detta innebär att 

användare kan välja siffror på en skala eller kryssa i val i en flervalsfråga istället för att behöva 

skriva sina svar själva. Detta kommer förhoppningsvis göra att användarna svarar så 

sanningsenligt och korrekt som möjligt. Vissa frågor har också plockats bort eller formulerats 

om i för att hålla enkäten så tydlig som möjligt. I slutet utav spelomgången får användaren 

även klistra in det kvitto som local storage har skapat åt dem i enkäten, detta gör att all data 

blir samlad på ett ställe vilket kommer underlätta arbetet med analys och liknande efter 

mätningarna.  

5.2 Presentation av undersökning 

5.2.1 Tillvägagångssätt  

Undersökningen börjades med ett experiment där användare fick testa de olika spellägena. 

Ordningen som lägena spelades i slumpades för varje ny omgång, detta för att alla användare 

inte skulle börja och sluta på samma läge. Hade alla användare börjat på det grafiska spelet 

och avslutat med det textbaserade hade det med stor sannolikhet påverkat det slutgiltiga 

resultatet.  

Alla spelomgångar är uppdelade i tre olika levlar, det vill säga att varje användare spelade nio 

olika spel innan experimentet avslutades. Tidtagning skedde för varje level separat, 

tidtagningen startade när användaren gått in på en level och avslutades när kommandot 

finish(); kallades på. Utöver detta samlades även data in för hur många funktioner 
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användaren kallar på under sin omgång, detta för att kunna se om långa tider innebär flera 

funktionsanrop eller längre betänketid innan användaren väljer att försöka lösa leveln.  

Utöver experimentet fick alla användare också svara på en kort enkät där de fick välja vilket 

av spelen som de tyckte var svårast, vilket som var lättast att förstå, vilket som de själva tyckte 

gav mest förståelse för programmering samt vilket av spelen de skulle rekommendera, om 

något, till en person som vill lära sig att programmera.  Utöver dessa frågor fick de också 

gradera sina programmeringsskunskaper på en skala 1 – 5, där 1 var inga tidigare kunskaper 

och 5 mycket goda kunskaper. Detta gjordes för att kunna dela upp testpersonerna i två olika 

urvalsgrupper där de som graderade sina kunskaper mellan 1 – 2 hamnade i gruppen för de 

utan tidigare kunskaper och resterande i gruppen för de med tidigare kunskaper. Totalt 

användes 20 testpersoner och grupperna bestod av 10 personer var.  

5.2.2 Mätningar 

För att kunna undersöka om hypotesen stämmer eller inte samlades som tidigare nämnt alla 

tider för de olika levlarna in. När detta gjorts jämfördes de mot varandra för att kunna avgöra 

om något spelläge generellt sett alltid tar längre tid än något annat. Resultatet utav detta finns 

i figur 29 nedan. 

  

Figur 29 Tidtagning 

Stapeldiagrammet visar medelvärdet från de två olika urvalsgrupperna; Utan 

programmeringsskunskap och med programmeringsskunskap. Dessutom visas staplar från 

det totala medelvärdet av alla testpersoner. Av diagrammet att döma är det nästan alltid en 

skillnad i tid mellan de olika spellägena i alla levlar; Den grafiska representationen av spelet 

går i regel alltid fortare att lösa än det textbaserade och det utan gränssnitt. Det är bara i level 

1 det är direkt svårt att avgöra om spelet i textbaserad form eller utan gränssnitt går 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Se
ku

n
d

e
r

Utan prog,kunskap

Med prog,kunskap

Medelvärde



 24 

långsammast att lösa. Det är också otydligt hur stor skillnaden är mellan tiderna i det 

gränssnittslösa utförandet i level 1 samt i den textbaserade representationen på level 3. Därför 

gjordes Anova-utträkningar för att få ut de P-värden som kan påvisa om det är någon skillnad 

mellan värdena eller inte. Dessa P-värden presenteras i 5.3 Analys. 

 

Figur 30 Funktionsanrop  

I figur 30 visas ett stapeldiagram som innehåller data för hur många funktionsanrop som 

användarna gjort i de olika levlarna. Även i det här fallet representeras de olika grupperna var 

för sig för att sedan även representeras i ett gemensamt medelvärde. Antal funktionsanrop 

samlas in för att kunna avgöra om användare tar fler steg eller testar sig fram för att klara en 

level. Det syns tydligt att det inte är någon större skillnad mellan de flesta levlarna eller 

urvalsgrupperna när det gäller funktionsanrop. Det är egentligen bara i level 1 och level 2 man 

tydligt kan se att det är en skillnad mellan det textbaserade utförandet och de andra. I level 3 

är ser det ut som att antal funktionsanrop är på ungefär samma nivå, därför gjordes an Anova-

uträkning som även den presenteras i 5.3 Analys. 

För att kunna avgöra om tiden det tog att lösa de olika spellägena på är påverkat av hur svårt 
användaren tyckte att det specifika läget var fick de själva ange i enkäten vilket spel de tyckte 
var svårast och vilket de tyckte var lättast.  Detta gjordes genom att de fick gradera spelen på 
en skala 1 – 5, där 1 är lättast och 5 är svårast. 
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Figur 31 Upplevd svårighetsgrad  

Figur 31 ovan visar resultatet av den genomsnittliga upplevda svårighetgraden hos de två 

urvalsgrupperna samt det totala medelvärdet för alla testpersoner. Här kan man tydligt se att 

användarna upplevde det textbaserade spelet som svårast och det grafiska som lättast. Detta 

stämmer även bra överens med de tider som tidigare presenterats.  

 

 

Figur 32 Lättast att förstå (Enkätsvar) 
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I figur 32 presenteras de svar som testpersonerna angav på enkätfrågan ”Vilket spel upplevde 

du som lättast att förstå?”. I figuren kan man tydligt se att majoriteten utav alla användare 

upplevde det grafiska spelet som lättast. 17 av 20 användare valde det grafiska spelet, två valde 

det gränssnittslösa och en valde det textbaserade.  

5.3 Analys 

För att avgöra om det är någon större skillnad mellan de olika utförande när det gäller tid 

gjordes Anova-uträkningar där de alla utföranden i levlarna jämförs med varandra, se Tabell 

1.  

Level 1 F-värde P-värde 

Grafiskt vs Utan gränssnitt 15,01647 0,000408 

Grafiskt vs Text 6,709206 
 

0,013527 

Utan gränssnitt vs Text 0,804978 0,375258 
 

Level 2 
 

F-värde P-värde 

Grafiskt vs Utan gränssnitt 51,09047 0,0000000155 

Grafiskt vs Text 23,31109 0,0000227 
 

Utan gränssnitt vs Text 6,863297 0,012684 
 

Level 3 
 

F-värde P-värde 

Grafiskt vs Utan gränssnitt 
 

16,22978 0,000259 

Grafiskt vs Text 33,5164 0,00000111 
 

Utan gränssnitt vs Text 9,407594 0,00397 
 

Tabell 1 Skillnad mellan olika utföranden i samma level (Tid) 

Med hjälp av denna Anova-uträkning kan det tydligare förklaras om det är någon större 

skillnad mellan de olika lägena och först därefter kan det undersökas om hypotesen stämmer 

eller inte. I figur 29 kunde man se ett stapeldiagram över de olika värdena, där kunde man 

tydligt se att det textbaserade spelet tar längre tid i alla levlar. Detta styrks även i uträkningen 

ovan där P-värdet mellan det textbaserade utförandet och de andra två är under 0,05.  

I level 1 kan man lätt utläsa att det är en skillnad mellan det grafiska och det textbaserade 

spelet. Detta eftersom P-värdet är 0,013527, det vill säga under 0,05. Detsamma gäller för 

level 2, där P-värdet är 0,0000227 mellan det grafiska och det textbaserade spelet och för level 

3 där P-värdet är 0,00397.  

Det var dock lite svårare att tyda skillnaden mellan det gränssnittslösa spelet och det 
textbaserade i vissa fall i stapeldiagrammet. Med hjälp av P-värdena ovan kan vi tyda att det 
inte är någon skillnad mellan det gränssnittslösa spelet och det textbaserade spelet i Level 1, 
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P-värdet är 0,375258. I level 2 och 3 påvisar dock Anova skillnader då P-värdet för level 2 är 
0,012684 och 0,00397 för level 3. 
 
Vidare i stapeldiagrammet var det också svårt att tyda om det var någon skillnad mellan de 
två urvalsgrupperna, speciellt i stapeln för det grafiska och gränssnittslösa spelet i level 1 samt 
för det textbaserade i level 3. I tabell 2 kan vi se de värden som Anova räknat ut.  
 

Utförande - Level F-värde P-värde 

Grafiskt – Level 1 8,531379 
 

0,009125 
 

Utan gränssnitt – Level 1 
 

2,888327 
 

0,106439 
 

Text – Level 3 
 

0,802583 
 

0,384474 
 

Tabell 2 Utan tidigare programmeringsskunskaper vs Med kunskaper (Tid)  

Man kan tydligt se att det är en skillnad mellan urvalsgrupperna i level 1 då P-värdet är 
0,009125. I de andra två fallen kan Anova inte påvisa någon skillnad eftersom båda P-värdena 
är över 0,05.  
 

Level 3 F-värde P-värde 

Grafiskt vs Utan gränssnitt 0,135135 0,715206 

Grafiskt vs Text 2,372368 0,131786 

Utan gränssnitt vs Text 1,724429 0,196999 

Tabell 3 Utan tidigare programmeringsskunskaper vs Med (Antal funktionsanrop)  

I tabell 3 ovan förtydligas skillnaden mellan de två urvalsgruppernas antal funktionsanrop i 
level 3 i alla spellägen. Man kan tydligt se att det inte är någon skillnad emellan dem och att 
antalet funktionsanrop därför är ungefär samma oavsett om man har tidigare kunskaper eller 
inte, när det gäller level 3.  
 
I tidigare forskning har skillnader mellan olika utföranden av programmering disskuterats 
flitigt, till exempel pratar Becker (2001) om hur gamification underlättat för deras elever i 
avancerade programmeringskurser. Eftersom ingen direkt tidtagning gjorts för att jämföra de 
olika utförandena presenterar Becker (2001) aldrig någon data som bekräftar detta. Istället 
har man jämfört de prestationer som eleverna gjort innan och efter för att sedan kunna dra 
slutsatsen att en positiv förändring har skett.  
 
De enkätfrågor som besvarats bekräftar dock det som Becker (2001) också kommit fram till; 
Användarna upplevde det grafiska spelet som mer motiverande, roligare och lättsammare. 
Den snabbare tiden på det grafiska spelet pekar också mot att det åtminstone upplevdes som 
lättare, det är dock svårt att avgöra om det ökade motivation och driv till att programmera 
mer. Ibanez, Di-Serio och Delgado-Kloos (2014) pratar också om att de elever som motiverats 
med hjälp av gamification har ökat sina kunskaper inom programmering, men även detta är 
svårt att avgöra och hade krävt en betydligt mycket längre och utförligare studie.  
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5.4 Slutsatser 

Mätningarna visade på stora skillnader mellan det grafiska spelet och det textbaserade. Man 

kan också se att det är viss skillnad mellan det gränssnittslösa spelet och det textbaserade i 

alla fall utom i level 1. Det grafiska spelet går alltid snabbast att lösa i alla levlar, användarna 

valde också det som det spelet de tyckte var lättast att förstå. Man kan därför dra slutsatsen 

att den grafiska programmeringen i det här fallet åtminstone effektiviserar lösningen av 

problemet i jämförelse med det textbaserade. Det textbaserade spelet tog längst tid i level 2 

och 3 men inte level 1, i och med detta kan vi också se att det inte är kravet på inmatning via 

tangentbordet som är den avgörande faktorn för tidsskillnaderna. Istället är det med största 

sannolikhet den grafiska återgivningen som spelar störst roll i tidsskillnaderna mellan det 

gränssnittslösa spelet och det textbaserade. 

Detta innebär att den tänkta hypotesen stämmer. Användare gjorde bäst ifrån sig i det grafiska 

utförandet och det upplevde också det spelet som lättast, helt i ordning med vad som beskrivits 

i hypotesen tidigare. 

Utöver tiderna kan man också se vissa skillnader i antalet funktionsanrop som gjorts i de olika 

spellägena. I level 1 och 2 syns det tydligt att fler anrop har gjorts när spelet varit textbaserat. 

Detta innebär antagligen att användarna behövt fler försök för att klara uppgifterna där de 

själva måste visualisera spelplanen. I level 3 finns det dock ingen skillnad mellan antal anrop 

vilket i sin tur visar att användarna fått bättre förståelse över hur det fungerar från level 1 och 

2 till level 3. Det är dock svårt att avgöra om ett svårare spel innebär fler funktionsanrop eller 

inte.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Rapporten undersöker programmering i gamification och jämför skillnaden mellan samma 

spel i tre olika utföranden, grafiskt med gränssnitt, gränssnittslöst och textbaserat. Syftet är 

att se om man kan skapa ett spel för att lära ut JavaScript-programmering samt att jämföra 

de olika utförandena mot varandra för att avgöra vilket som lämpar sig bäst. Hypotesen är att 

ett grafiskt representerat spel kommer att upplevas som lättare och det kommer också gå 

snabbare att lösa problemet i det utförandet gentemot de andra två. Den vetenskapliga 

metoden som använts för att bekräfta hypotesen är experiment och enkät. Experimentet ger 

mätningar i form av hur lång tid det tar för användarna att slutföra de olika uppgifterna. I 

enkäten får användarna sedan svara på några frågor om hur de upplevde de olika spellägena.  

Innan utvecklingen utav detta spel kunde påbörjas gjordes en förstudie för att ta reda på hur 

man kan ta emot och köra kod som en användare matar in. Detta för att kunna ge en så 

realistisk bild av programmering som möjligt. Det självklara valet blev eval(), som fungerar 

precis som önskat. Utöver eval() undersöktes även olika sätt att måla ut en spelplan. Det 

framgick dock väldigt snabbt att det enda som egentligen passar sig för spel är HTML5 Canvas, 

det blev därför det självklara valet.  

Målet var att utveckla ett robotspel likt Lightbot (2017) och Gidget (2017) eller Karel++ 

(Bergin et al., 1996), där användaren skriver kod för att förflytta och manipulera en robot på 

en spelplan. Under utvecklingen skapades först ett grafiskt gränssnittslöst spel där 

användaren har en grafiskt representerad spelplan men själv måste mata in kod med hjälp av 

tangentbordet. Utifrån detta spelläge skapades sedan ett textbaserat spel där samma spelplan 

istället representerades helt och hållet i text och användaren matar in kod på sammas sätt som 

tidigare. Slutligen skapades ett spel med en grafisk spelplan och gränssnitt i form av knappar. 

I det grafiska spelet behöver användaren bara klicka på de funktionsknappar som finns för att 

”programmera” roboten, likt Microsoft’s TouchDevelop (2016)..  

När de olika spellägena skapats gjordes en enkel pilotstudie för att undersöka om några 

ändringar behövdes göras innan den slutgiltiga mätningen gjordes. Efter pilotstudien slutförts 

skapades två nivåer till i from av levlar till för de olika spellägena, detta för att kunna stega i 

svårighetsgrad på ett naturligt sätt utan att göra det för svårt för användarna. Levlarna ska 

fungera lite som en tutorial; Den första leveln är enkel med en beeper och utan några hinder 

alls, level 2 har ett hinder och en beeper och level 3 ser ut som alla spel gjorde i pilotstudien, 

det vill säga två beepers och två hinder. Utöver detta ändrades även metoden för att ta tid på 

spelomgången, istället för att behöva sitta med ett tidtagarur som tidigare görs all tidtagning 

inom webbsidan. Tiderna sparas sedan i local storage tillsammans hur många funktionsanrop 

användaren gör per level samt användarens namn. I slutet av spelet får användaren alla sina 

mätningar i form av ett kvitto, som sedan skickas med i enkäten.   

Efter att pilotstudien gjorts och ändringarna färdigställts gjordes de slutgiltiga mätningarna. 

20 personer fick testa spelet, av dessa 20 hade tio inga tidigare programmeringsskunskaper 

och resterande hade goda till mycket goda tidigare kunskaper. En spelomgång innebar tre 

levlar x tre olika spellägena, allt som allt spelade alla 9 levlar innan de gick vidare till enkäten. 

I enkäten fick de svara på hur svåra de tyckte att de olika spellägena var samt vilket spel de 

tyckte var enklast att förstå.  
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Resultatet från mätningarna var att det grafiska spelet går snabbast att lösa. Användarna 

angav också att de upplevde det textbaserade spelet som svårt och att det grafiska utförandet 

var enklast att förstå. Detta innebär att den hypotes som tidigare beskrivits stämmer. Det kan 

dock diskuteras om det grafiska spelet verkligen ger en rättvis bild av vad programmering 

egentligen är. Kanske kan det fungera bra som ett första steg in i programmeringstänket, men 

det behövs med största sannolikhet en kombination utav de olika utförandena för att få en 

verklig uppfattning.  

6.2 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur gamification fungerar när det gäller 

programmering samt att jämföra olika utföranden av spel med lärande i fokus. Det finns 

mycket forskning när det gäller just gamification och vad som bör och inte bör göras när man 

utvecklar applikationer med fokus på att lära ut, till exempel säger Barik, Murphy-Hill och 

Zimmermann (2016) att många applikationer som finns idag tappar spelelementen och bara 

”adds points” till redan existerande system. Denna typ av gamification fungerar inte för alla 

utan det är enligt deras forskning viktigt att hålla fast vid de spelelement som faktiskt är 

relevanta för gamification också.  

Olsson, Mozelius och Collin (2016) diskuterar också ”just add points” och programmering i 

gamification. Deras forskning visar på att visuell feedback i ett spel kan tillföra väldigt mycket 

i inlärningsprocessen och att de flesta eleverna som de undersökt föredrar visualisering över 

poäng eller belöningar i andra former.  

I studien kan man se att visualisering onekligen underlättar för användarna. Det har dock inte 

gjorts någon jämförelse med hur användarna hade presterat om de blivit belönade med poäng 

eller achievements. Den jämförelse som prioriterats istället är, som tidigare nämnts, 

skillnaden mellan grafisk och textbaserad programmering. Det finns inte många vetenskapliga 

artiklar med samma vinkel, men Ibanez, Di-Serio och Delgado-Kloos (2014) undersöker 

skillnaden gamification har på deras elevers studieresultat. Applikationen som byggts i den 

här studien har inte testats i skolmiljö eller i direkt utlärningssyfte, därför är det egentligen 

väldigt svårt att avgöra vilken typ av gamification som egentligen lämpar sig för utlärandet. 

Det man kan se nu är skillnaden på hur svårt det upplevs samt hur lång tid det tog att lösa 

problemet, men upplevd svårighet och tid är definitivt inte detsamma som att undersöka hur 

bra de olika utförandena egentligen skulle prestera i en verklig situation. Detta innebär att 

studien inte direkt svarar på hur bra det lämpar sig utan bara vad som är enklast att förstå. 

Utifrån detta kan man dock rekommendera grafisk programmering för någon som aldrig 

tidigare programmerat, för att få dem att förstå det grundläggande tankesättet och 

problemlösningen.  

6.2.1 Samhällelig nytta 

Studien kan påvisa att det åtminstone är lättare att förstå programmering om den 

representeras grafiskt och användaren får mata in kod med hjälp av ett gränssnitt. Med tanke 

på detta kan man enkelt anpassa tidig utlärning av programmering för till exempel barn eller 

ungdomar genom att fokusera på problemlösartänket istället för hur bra kod är skriven eller 

hur lätt det är att förstå en programmeringsuppgift. I slutändan kan en anpassad undervisning 

utav programmering förhoppningsvis leda till att fler introduceras till det men också till att 

fler stannar och fortsätter försöka lära sig att programmera. Kan gamification i 

programmering kombineras med fler aspekter utav spel, som till exempel poäng eller 
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achievments, kan det i leda till en lättsammare och roligare undervisning. Förhoppningsvis 

leder en lättsam och rolig undervisning till motiverade och intresserade barn, ungdomar och 

framtida programmerare.  

6.2.2 Etiska aspekter 

Det är inte tydligt om något av spelen egentligen ger en klar och rättvis bild av vad det innebär 

att programmera ”på riktigt”. Detta innebär att implementering utav detta spel i till exempel 

en skolmiljö skulle kunna leda till att en hel klass, eller flera klasser, lär sig på ett felaktigt sätt 

från första början. Vilket i sin tur kan påverka programmeringsskunskaper och förmågor 

längre fram. För att avgöra om spelen faktiskt passar för ut- och inlärning av programmering 

måste mer arbete och undersökning utföras. En rättvisare bild av programmering hade 

möjligtvis visats om det till exempel funnits fler levlar där användaren också själv fått lägga 

till ny, ta bort eller ändra funktionalitet i spelet. I dagsläget kallar de bara på redan 

färdigskrivna funktioner och de får själva aldrig se vad funktionen faktiskt innehåller. Även 

detta kan ge en missvisande bild av hur programmering fungerar.  

Slutligen bör all alla experiment vara återupprepningsbara för att kunna styrka kvalitet enligt 

Cai, Nerurkar, and Wu (1998). Därför ligger all programkod som skrivits för att skapa dessa 

applikationer med i rapporten, se Appendix A – Å.  

6.3 Framtida arbete 

Hade arbetet med studien fortsatt ett par veckor till skulle fler levlar kunnat läggas till. Till 

exempel hade det varit intressant att låta användarna skriva mer kod i form av funktioner eller 

liknande. Som tidigare nämnts hade detta nog gett en mer rättvis bild av hur det faktiskt är att 

skriva kod och programmera. Utöver detta hade även fler spelelement kunnat läggas till, till 

exempel ett poängsystem och en poängtavla. Även om syftet med spelen inte är att vara 

snabbare eller ”bättre” än någon annan säger bland annat Olsson, Mozelius och Collin (2016) 

att vissa användare blir motiverade till att göra mer om de belönas på något sätt. Det fanns 

även en grupp av användare i deras studie som inte alls kände sig motiverade att slutföra några 

uppgifter om de inte belönades överhuvudtaget. Ett poängssystem hade därför kunnat leda till 

ökat intresse och motivation till att klara fler uppgifter och därmed lära mer.   

Om arbetet fortgått ännu längre hade spelen även kunnat implementeras i en verklig skolmiljö 

och en fallstudie hade kunnat göras. Först då kan mätningar göras på om spel i den här formen 

kan fungera som utlärning och om det gör någon påverkan på studieresultat i 

programmeringskurser. Man hade också kunnat undersöka vilket av spelen som ger mest 

förståelse för programmering genom att utsätta olika grupper av elever för bara ett specifikt 

spelläge. Efter att eleverna använt till exempel det textbaserade spelet hade man kunnat 

avgöra om det är lättare för dem att förstå andra programmeringsuppgifter än den grupp som 

till exempel arbetat med det gränssnittslösa eller grafiska spelet. Ett sådant test skulle ge ett 

tydligt svar på frågan; Vilket av spellägena passar sig egentligen bäst för utlärandet av 

JavaScript-programmering?  
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Appendix A -  Index.html 

<html> 

  <head> 

    

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="indexPage.css"> 

   <script src ="index.js" charset="utf-8"></script> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <title>Roboy XY - Game mode</title> 

  </head> 

   

  <body onload="init()"> 

   

  <div id="popUp"> 

   <h1>Välkommen!</h1> 

  

    <p> 

     Du har kommit till ett litet annorlunda spel med 
ett syfte att utvärdera olika sätt att programmera.  

     Du kommer att vara en del utav mitt, Molly Nordhs, 
examensarbete efter att du genomfört alla steg  

     på den här sidan; Därför är det mycket viktigt att 
du läser all denna text innan du börjar. <br><br> 

      

     Under spelets gång kommer du att få prova på samma 
typ av spel i tre olika tappningar. Alla dina  

     spelomgångar kommer att loggas i form av tid och 
antal försök du gjort på varje level. Dessa loggar 

     kommer sedan, helt anonymt, att användas i 
diskussionen för mitt examensarbete. <br><br> 

      

     Det jag behöver utav dig är att du spelar spelen i 
den ordning som kommer visas på nästa sida. Börja alltid på Level 1 



 ii 

     och ta dig sedan vidare i de olika spellägena. När 
du fullföljt alla tre levlar på ett spelläge går du bara vidare till nästa.  

     Det vill säga att <b>tre</b> olika spellägen gånger 
<b>tre</b> levlar ska köras innan du är färdig. <b>Varje omgång och level får bara 
köras en gång.</b> Du kan när som helst ge upp på en level,  

     men du måste fortfarande fullfölja hela spelet. Du 
får inte gå tillbaka till en level som du redan gett upp på i efterhand eftersom 
det leder till felaktig information.  

     <br><br> 

     <i>Om du till exempel ger upp på level 2 på 
spelomgång 2 måste du fortfarande göra level 3 innan du får gå vidare till nästa 
omgång. </i><br><br> 

     Vidare instruktioner kommer att finnas på nästa 
sida! 

    </p> 

    <br> 

     

    <a href= "" onclick="startGames()">Jag godkänner, ta mig 
vidare till spelet ></a> 

 

 

  </div> 

   

   <div id="wrapper"> 

    

    

    

    <div id="statusBar"> 

     <p id="userName">Hej </p> 

    </div> 

       

    <div id="intro"> 

     <h1>Robot XY</h1> 

      

     <div id="introP"> 

      <p> 
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       Ditt mål med spelomgångarna är att 
flytta på roboten, plocka upp de beepers som finns på spelplanen utan att köra in 
i en vägg eller ett hinder.  

       Robot, beepers och hinder kommer att 
representeras på olika sätt i de olika spellägena. Du kommer också att få prova på 
att mata in kod på olika sätt.  

      </p> 

      <br><br> 

      <p> 

       Din ordning:    
    

      </p> 

       

      <p id="ranGameMode"> 

       

      </p> 

      <br> 

      <p style="text-align: center;"> 

       <b>Lycka till! Tveka inte att höra av 
dig på Facebook om någonting är oklart.</b> 

      </p> 

      <br><br> 

     </div> 

    </div> 

     

    <div id="gameModes"> 

     <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/grafficGamePicker.html"
> 

      <div class="mode" id="mode1"> 

       <h3>Med gränssnitt</h3> 

       <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/grafficGame.PNG"> 

      </div> 

     </a> 
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     <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/grafficGame2Picker.html
">  

      <div class="mode" id="mode2"> 

       <h3>Utan gränssnitt</h3> 

       <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/grafficGame2.PNG"> 

      </div> 

     </a> 

      

     <a id="textGamePicker" 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/textGamePicker.html">
    

      <div class="mode" id="mode3"> 

       <h3>Textbaserat</h3> 

       <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/textGame.PNG"> 

      </div> 

     </a> 

      

     <br> 

      

     <div id="doneButton"> 

     <p><b>OBS.</b></p>  

     <p>Glöm inte att göra alla tre spellägen innan du 
klickar dig vidare! Det vill säga <b>tre</b> spellägen med <b>tre</b> levlar 
vardera.</p> 

     <h2><a href="done.html">Nästa steg ></a></h2> 

     </div> 

    </div> 

   </div> 

  </body> 

</html> 
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Appendix B -  Index.js 

 var name; 

  

 function init() 

 { 

   

  $('#popUp').hide(); 

  $('#wrapper').show(); 

   

  var storedName = localStorage.getItem('name'); 

  var storedThings = localStorage.getItem('modeOrder') 

     

  if (storedName == null) 

  { 

   $('#wrapper').hide(); 

   $('#popUp').show(); 

    

      

  var modeDiv = document.getElementById('ranGameMode'); 

   modeDiv.innerHTML = modeDiv.innerHTML + things; 

  } 

  else 

  { 

   var div = document.getElementById('userName'); 

   div.innerHTML = div.innerHTML + storedName; 

    

   var modeDiv = document.getElementById('ranGameMode'); 

   modeDiv.innerHTML = modeDiv.innerHTML + storedThings; 

 

  } 

 } 
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 function initPicker() 

 { 

  $('#popUp').hide(); 

  $('#wrapper').show(); 

   

  var storedName = localStorage.getItem('name'); 

  var storedThings = localStorage.getItem('modeOrder') 

     

  if (storedName == null) 

  { 

   $('#wrapper').hide(); 

   $('#popUp').show(); 

    

  } 

  else 

  { 

   var div = document.getElementById('userName'); 

   div.innerHTML = div.innerHTML + storedName; 

    

   hideModesPicker(); 

  } 

 } 

  

  

 function initDone() 

 { 

   

  var storedName = localStorage.getItem('name'); 

  var storedThings = localStorage.getItem('modeOrder') 

 

  $('#wrapper').show(); 

  $('#popUp').hide(); 
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  var div = document.getElementById('userName'); 

  div.innerHTML = div.innerHTML + storedName; 

 } 

  

 function startGames() 

 { 

  name = window.prompt("Skriv ditt namn för att starta spelomgången", 
"För- och Efternamn"); 

  localStorage.setItem("name",name);  

 

  var things = [' Med gränssnitt', ' Utan gränssnitt', ' Textbaserat']; 

  shuffle(things); 

  localStorage.setItem("modeOrder",things) 

 

  location.reload();  

 } 

  

 function resetTimers() 

 { 

  window.localStorage.clear(); 

  location.reload();  

 } 

  

  

 function shuffle(a)  

 { 

  for (let i = a.length; i; i--)  

  { 

   let j = Math.floor(Math.random() * i); 

   [a[i - 1], a[j]] = [a[j], a[i - 1]]; 

  } 

 } 
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 function resultReciept() 

 { 

   

  var i; 

   

   

  var resultReciept = document.getElementById('resultReciept'); 

   

  for (i = 0; i < localStorage.length; i++)    

  { 

   var number = i + 1; 

   resultReciept.innerHTML = resultReciept.innerHTML + "<i>" + 
number + "  </i>" + "<b>" + localStorage.key(i) + "</b>" + " - [" + 
localStorage.getItem(localStorage.key(i)) + "] <br>"; 

  } 

   

 } 
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Appendix C -  Index.css 

body 

{ 

 background-color: #eaeaea; 

 width: auto; 

 margin: 0 auto; 

} 

 

p 

{ 

 font-family: verdana; 

 font-size: 10px; 

 margin: 0; 

} 

 

a 

{ 

 color: #000; 

 text-decoration: none; 

} 

 

h1 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 

 text-align: center; 

} 

 

h2 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 



 x 

 text-align: center; 

 color: #424242; 

} 

 

 

h3 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 

} 

 

h4 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 

} 

 

#doneBody 

{ 

 width: 1700px; 

 padding: 10px; 

 margin: 0 auto; 

 margin-top: 20px; 

 background-color: #fff; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#resultReciept 
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{ 

 border: 1px solid; 

 width: 400px; 

 margin: 0 auto; 

 margin-bottom: 20px; 

 padding: 10px; 

 background-color: #eee; 

} 

 

#text 

{ 

 width: 400px; 

 margin: 0 auto; 

 margin-bottom: 20px; 

} 

 

#gameModes 

{ 

 text-align: center; 

} 

 

.mode  

{ 

 width: 500px; 

 min-height: 306px; 

 display: inline-block; 

 background-color: #fff; 

 padding: 20px; 

 margin: 20px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 
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 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#doneButton  

{ 

 height: 200x; 

 width: 300px; 

 padding: 10px; 

 margin: 0 auto; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#vSeperator 

{ 

 display: inline-block; 

 height: 310px; 

 border: 1px solid gray; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

img 

{ 
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 width: 500px; 

} 

 

#statusBar 

{   

 width: 90%; 

 margin: 0 auto; 

 top: 40; 

 display: flex; 

 justify-content: space-between; 

 position: relative; 

} 

 

#statusBar p 

{ 

 margin: 0; 

 padding: 10px; 

 height: 50px; 

  

 font-family: verdana; 

 font-size: 10px; 

  

 border-radius: 10px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#resetTimers 

{ 
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 background-color: #ffb7b7; 

} 

 

#intro 

{ 

 z-index: 10; 

 position: relative; 

  

 width: 90%; 

 background-color: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin: 0 auto; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#introP 

{ 

 width: 700px; 

 margin: 0 auto; 

 text-align: left; 

 padding-bottom: 10px; 

} 

 

#instruktionP 

{ 

 width: 500px; 

 margin: 0 auto; 

 text-align: left; 
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 padding-bottom: 10px; 

} 

 

 

#ranGameMode 

{ 

 

 font-size: 12px; 

 border: 1px solid; 

 padding: 5px; 

 width: 290px; 

 margin: 0 auto; 

 margin-top: 10px; 

  

} 

 

#popUp 

{ 

 width: 500px; 

 background-color: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin: 0 auto; 

 margin-top: 10%; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#popUp a 

{ 
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 font-family: verdana; 

} 
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Appendix D -  grafficGame2LevelPicker.html 

<html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../indexPage.css"> 

   <script src ="../index.js" charset="utf-8"></script> 

   <title>Roboy XY - Utan gränssnitt</title> 

  </head> 

  

 <body onload="initPicker()"> 

   

   

   

  <div id="wrapper"> 

   

   <div id="statusBar"> 

    <p id="userName">Hej </p> 

    <p><a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/">Hem</a></p> 

   </div> 

    

   <div id="intro"> 

    <h1>Robot XY</h1>  

    <h2>- Utan gränssnitt</h2> 

    <div id="instruktionP"> 

     <p> 

      Spelet har i den här omgången en grafisk 
spelplan, roboten representeras av en grå cirkel, beepers är mindre gula cirklar 
och hinder är mörgröna fyrkanter.  

      Du matar in kod genom att själv skriva den 
i textfältet på höger sida av skärmen. För att köra den kod du matat in, klicka på 
knappen "Kör kod!".  
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     </p> 

     <br> 

      <p> 

      När du fått meddelandet om att du slutfört 
uppgiften måste du själv klicka på tillbaka för att köra nästa level, det är därför 
viktigt att du själv  

      håller reda på vilka levlar du kört och inte 
kört. Du får <b>inte</b> köra en level igen om du gett upp en gång. 

     </p> 

    </div> 

   </div> 

    

   <div id="gameModes"> 

    <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gameModes/grafficGame/2/grafficGame
2LVL1.html"> 

     <div class="mode" id="mode1GG2"> 

      <h3>Level 1</h3> 

      <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/LVL1.png"> 

     </div> 

    </a> 

     

    <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gameModes/grafficGame/2/grafficGame
2LVL2.html">  

     <div class="mode" id="mode2GG2"> 

      <h3>Level 2</h3> 

      <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/LVL2.png"> 

     </div> 

    </a> 

          

    <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gameModes/grafficGame/2/grafficGame
2LVL3.html">  

     <div class="mode" id="mode3GG2"> 
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      <h3>Level 3</h3> 

      <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/LVL3.png"> 

     </div> 

    </a> 

   </div> 

  </div> 

 </body> 

 

</html>  
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Appendix E -  grafficGameLevelPicker.html 

<html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../indexPage.css"> 

   <script src ="../index.js" charset="utf-8"></script> 

   <title>Roboy XY - Med gränssnitt</title> 

  </head> 

  

 <body onload="initPicker()"> 

   

  <div id="wrapper"> 

   

   <div id="statusBar"> 

    <p id="userName">Hej </p> 

    <p><a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/">Hem</a></p> 

   </div> 

    

   <div id="intro"> 

    <h1>Robot XY</h1>  

    <h2>- Med gränssnitt</h2> 

    <div id="instruktionP"> 

     <p> 

      Spelet har i den här omgången en grafisk 
spelplan, roboten representeras av en grå cirkel, beepers är mindre gula cirklar 
och hinder är mörgröna fyrkanter.  

      Du matar in kod genom att själv skriva den 
i textfältet på höger sida av skärmen. För att köra den kod du matat in, klicka på 
knappen "Kör kod!".  

     </p> 

     <br> 
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     <p> 

      När du fått meddelandet om att du slutfört 
uppgiften måste du själv klicka på tillbaka för att köra nästa level, det är därför 
viktigt att du själv  

      håller reda på vilka levlar du kört och inte 
kört. Du får <b>inte</b> köra en level igen om du gett upp en gång. 

     </p> 

    </div> 

   </div> 

   

   <div id="gameModes"> 

    

    <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gameModes/grafficGame/grafficGameLV
L1.html"> 

     <div class="mode" id="mode1GG"> 

      <h3>Level 1</h3> 

      <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/LVL1.png"> 

     </div> 

    </a> 

 

     

    <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gameModes/grafficGame/grafficGameLV
L2.html">  

     <div class="mode" id="mode2GG"> 

      <h3>Level 2</h3> 

      <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/LVL2.png"> 

     </div> 

    </a> 

 

     

    <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gameModes/grafficGame/grafficGameLV
L3.html">   
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     <div class="mode" id="mode3GG"> 

      <h3>Level 3</h3> 

      <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/LVL3.png"> 

     </div> 

    </a> 

     

   </div> 

  </div> 

 </body> 

 

</html> 
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Appendix F -  textGameLevelPicker.html 

<html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../indexPage.css"> 

   <script src ="../index.js" charset="utf-8"></script> 

   <title>Roboy XY - Textbaserat</title> 

  </head> 

  

 <body onload="initPicker()"> 

  

  <div id="wrapper"> 

   

   <div id="statusBar"> 

    <p id="userName">Hej </p> 

    <p><a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/">Hem</a></p> 

   </div> 

    

   <div id="intro"> 

    <h1>Robot XY</h1>  

    <h2>- Textbaserat</h2> 

    <div id="instruktionP"> 

     <p> 

      Spelet saknar i den här omgången en grafisk 
spelplan. Roboten, beepers och hinder representeras genom att deras koordinater 
skrivs ut på en textbaserad "spelplan".  

      Du matar in kod genom att själv skriva den 
i textfältet på höger sida av skärmen. För att köra den kod du matat in, klicka på 
knappen "Kör kod!".  

     </p> 

     <br> 
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      <p> 

      När du fått meddelandet om att du slutfört 
uppgiften måste du själv klicka på tillbaka för att köra nästa level, det är därför 
viktigt att du själv  

      håller reda på vilka levlar du kört och inte 
kört. Du får <b>inte</b> köra en level igen om du gett upp en gång. 

     </p> 

    </div> 

   </div> 

    

   <div id="gameModes"> 

    <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gameModes/textGame/textGameLVL1.htm
l"> 

     <div class="mode" id="mode1TG"> 

      <h3>Level 1</h3> 

      <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/LVL1.png"> 

     </div> 

    </a> 

         

    <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gameModes/textGame/textGameLVL2.htm
l"> 

     <div class="mode" id="mode2TG"> 

      <h3>Level 2</h3> 

      <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/LVL2.png"> 

     </div> 

    </a> 

          

    <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gameModes/textGame/textGameLVL3.htm
l">   

     <div class="mode" id="mode3TG"> 

      <h3>Level 3</h3> 

      <img 
src="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/Images/LVL3.png"> 
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     </div> 

    </a> 

   </div> 

  </div> 

   

 </body> 

 

</html> 
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Appendix G -  grafficGameLVL1.html 

 <html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <script src ="grafficGame.js"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="grafficGame.css"> 

   <script src ="../index.js" charset="utf-8"></script> 

   <title>Med gränssnitt - Level 1</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initCanvas()"> 

   <canvas id="gridCanvas" width="500" height="500"> 

   </canvas> 

 

   <div id="backHome"> 

   <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/grafficGamePicker.html"
>Tillbaka</a> 

   </div> 

    

   <div id="codeArea"> 

    <div id="titleDiv"> 

     <h2>Med gränssnitt - Level 1</h2> 

    </div> 

    <div id="buttonPanel"> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('up();');">up();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('right();');">right();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('down();');">down();</button> 
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     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('left();');">left();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('pickUpBeeper();');">pickUpBeeper();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('finish();');">finish();</button> 

    </div> 

     

    <div id="codeOutPut"> 

       

     <h4>Output</h4> 

     <ul id="koden"> 

     </ul><br><br> 

      

     <button class="buttons runButton" 
onclick="go();">Kör kod!</button><br><br> 

     <button class="buttons clearButtons" 
onclick="clearFunctions();">Rensa alla funktioner</button> 

    </div> 

     

    <button class="buttons giveUp" onclick=" giveUp();">GE 
UPP</button>  

     

   </div> 

  </body> 

 </html> 
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Appendix H -  grafficGameLVL1.js 

 var robotX=0; 

 var robotY=3; 

  

 var beeper1X = 3; 

 var beeper1Y = 2; 

 

 var ctx; 

  

 var numberOfBeepers=0; 

  

 var time1; 

 var time2; 

  

 var attemptsGrafficGameLVL1 = 0; 

  

 function initCanvas() 

 {     

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

   

  time1 = performance.now(); 

   

  if (canvas.getContext)  

  { 

   ctx = canvas.getContext("2d"); 

   ctx.strokeRect(0,0,500,500); 

 

   for(i=0;i<500;i+=100) 

   { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.moveTo(0,i); 

    ctx.lineTo(500,i); 
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    ctx.moveTo(i,0); 

    ctx.lineTo(i,500); 

    ctx.stroke(); 

   } 

    

   robotX=0; 

   robotY=3; 

    

   drawRobot(); 

   drawBeeper(); 

  } 

 }  

  

 function drawRobot() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((robotX*100)+50, (robotY*100)+50, 50, 0, 2 * Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 

  ctx.fillStyle = "gray"; 

  ctx.fill();   

 } 

 

  

 function drawBeeper() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((beeper1X*100)+50, (beeper1Y*100)+50, 15, 0, 2 * Math.PI, 
false); 

  ctx.fillStyle = "orange"; 

  ctx.fill(); 

 } 

  

 function ins(str) 



 xxx 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  var li = document.createElement("li"); 

   

  li.appendChild(document.createTextNode(str)); 

  ulen.appendChild(li); 

   

  li.onclick = function()  

  { 

    this.parentNode.removeChild(this); 

  } 

 } 

  

 function go() 

 { 

   

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  var str=""; 

   

  for(var i=0; i<ulen.childNodes.length; i++) 

  { 

   if(ulen.childNodes[i].innerHTML!=undefined) 
str+=ulen.childNodes[i].innerHTML; 

  } 

   

  eval(str); 

  

  ulen.innerHTML = ""; 

 } 

  

  function clearFunctions() 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 
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  ulen.innerHTML = ""; 

  kod.value= ' '; 

 } 

  

 function clearCanvas() 

 { 

  location.reload(); 

 } 

  

 function up() 

 { 

  if (robotY>0) 

   { 

    robotY--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGameLVL1 ++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL1 ", 
attemptsGrafficGameLVL1 ); 

 } 

  

 function right() 

 {   

  if (robotX<4) 

   { 

    robotX++; 
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    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsGrafficGameLVL1 ++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL1 ", 
attemptsGrafficGameLVL1 ); 

 } 

  

 function down() 

 { 

  if (robotY<4) 

   { 

    robotY++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGameLVL1 ++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL1 ", 
attemptsGrafficGameLVL1 );  

 } 

  

 function left() 
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 { 

  if (robotX>0) 

   { 

    robotX--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har �kt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsGrafficGameLVL1 ++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL1 ", 
attemptsGrafficGameLVL1 ); 

 } 

  

 function pickUpBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == beeper1X && robotY == beeper1Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper1X*105), (beeper1Y*105), 80, 80); 

   drawRobot(); 

    

   beeper1X = -1; 

   beeper1Y = -1; 

 

   numberOfBeepers++; 

   break;  
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   default: 

   alert("Du st�r inte p� en beeper, f�rs�k igen!"); 

   clearCanvas();   

  } 

   

  attemptsGrafficGameLVL1 ++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL1 ", 
attemptsGrafficGameLVL1 ); 

 } 

  

 function stopTimer() 

 { 

  time2 = performance.now(); 

   

  totalTime = time2 - time1; 

   

  localStorage.setItem("grafficGameLVL1",totalTime);  

 } 

  

 function finish() 

 {   

  if(numberOfBeepers == 1)  

  { 

   stopTimer(); 

   alert("Bra jobbat! Du plockade upp " + numberOfBeepers + " 
beepers och slutförde uppgiften."); 

  } else  

  { 

   alert("Alla beppers är inte upplockade. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

  } 

   

  attemptsGrafficGameLVL1 ++; 
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  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL1 ", 
attemptsGrafficGameLVL1 ); 

   

   

 } 

  

 function giveUp() 

 { 

  var r = confirm("Är du säker på att du vill ge upp på den här leveln?"); 

   

  if (r == true)  

  { 

   time2 = performance.now(); 

   

   var totalTime = time2 - time1 + " - DNF"; 

   

   localStorage.setItem("grafficGameLVL1",totalTime);  

    

   alert("Du har valt att ge upp på den här leveln. Din tid kommer 
loggas med en notis om att du gett upp. Fortsätt lycka till!"); 

    

  } else  

  { 

   alert("Fortsätt försöka, lycka till!") 

  }  

 } 
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Appendix I -  grafficGameLVL2.html 

 <html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <script src ="grafficGame2.js"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="grafficGame.css"> 

   <script src ="../index.js" charset="utf-8"></script> 

   <title>Med gränssnitt - Level 2</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initCanvas()"> 

   <canvas id="gridCanvas" width="500" height="500"> 

   </canvas> 

 

   <div id="backHome"> 

   <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/grafficGamePicker.html"
>Tillbaka</a> 

   </div> 

    

   <div id="codeArea"> 

    <div id="titleDiv"> 

     <h2>Med gränssnitt - Level 2<h2> 

    </div> 

    <div id="buttonPanel"> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('up();');">up();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('right();');">right();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('down();');">down();</button> 
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     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('left();');">left();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('pickUpBeeper();');">pickUpBeeper();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('finish();');">finish();</button> 

    </div> 

     

    <div id="codeOutPut"> 

       

     <h4>Output</h4> 

     <ul id="koden"> 

     </ul><br><br> 

      

     <button class="buttons runButton" 
onclick="go();">Kör kod!</button><br><br> 

     <button class="buttons clearButtons" 
onclick="clearFunctions();">Rensa alla funktioner</button> 

    </div> 

     

    <button class="buttons giveUp" onclick=" giveUp();">GE 
UPP</button>  

   </div> 

  </body> 

 </html> 
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Appendix J -  grafficGameLVL2.js 

 var robotX=0; 

 var robotY=3; 

  

 var obstacle1X= Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var obstacle1Y= Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

  

 var beeper1X = Math.floor((Math.random() * 4) + 1);; 

 var beeper1Y = Math.floor((Math.random() * 4) + 0);; 

  

 var ctx; 

  

 var numberOfBeepers=0; 

  

 var time1; 

 var time2; 

  

 var attemptsGrafficGameLVL2 = 0; 

  

 function initCanvas() 

 {     

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

   

  time1 = performance.now(); 

   

  if (canvas.getContext)  

  { 

   ctx = canvas.getContext("2d"); 

   ctx.strokeRect(0,0,500,500); 

 

   for(i=0;i<500;i+=100) 

   { 
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    ctx.beginPath(); 

    ctx.moveTo(0,i); 

    ctx.lineTo(500,i); 

    ctx.moveTo(i,0); 

    ctx.lineTo(i,500); 

    ctx.stroke(); 

   } 

    

   robotX=0; 

   robotY=3; 

    

   drawRobot(); 

   drawObstacle();  

   drawBeeper(); 

  } 

 } 

  

 function drawRobot() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((robotX*100)+50, (robotY*100)+50, 50, 0, 2 * Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 

  ctx.fillStyle = "gray"; 

  ctx.fill();   

 } 

  

 function drawObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 

    

   case(beeper1X == obstacle1X && beeper1Y == obstacle1Y ): 
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   location.reload(); 

   break;  

          

   default: 

   ctx.beginPath();  

   ctx.rect((obstacle1X*100), (obstacle1Y*100), 100, 100); 

   ctx.stroke();  

   ctx.fillStyle = "#2a352e"; 

   ctx.fill(); 

  } 

 

 } 

  

 function drawBeeper() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((beeper1X*100)+50, (beeper1Y*100)+50, 15, 0, 2 * Math.PI, 
false); 

  ctx.fillStyle = "orange"; 

  ctx.fill();  

 

 } 

  

 function ins(str) 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  var li = document.createElement("li"); 

   

  li.appendChild(document.createTextNode(str)); 

  ulen.appendChild(li); 

   

  li.onclick = function()  

  { 
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    this.parentNode.removeChild(this); 

  } 

 } 

  

 function go() 

 { 

   

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  var str=""; 

   

  for(var i=0; i<ulen.childNodes.length; i++) 

  { 

   if(ulen.childNodes[i].innerHTML!=undefined) 
str+=ulen.childNodes[i].innerHTML; 

  } 

   

  eval(str); 

  

  ulen.innerHTML = ""; 

   

  checkForObstacle(); 

 } 

  

  function clearFunctions() 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  ulen.innerHTML = ""; 

  kod.value= ' '; 

 } 

  

 function clearCanvas() 

 { 

  location.reload(); 
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 } 

 

 function checkForObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == obstacle1X && robotY == obstacle1Y): 

   alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i ett hinder. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

   break;  

  } 

 } 

  

 function up() 

 { 

  if (robotY>0) 

   { 

    robotY--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL2", 
attemptsGrafficGameLVL2); 

 } 

  

 function right() 
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 {   

  if (robotX<4) 

   { 

    robotX++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL2", 
attemptsGrafficGameLVL2); 

 } 

  

 function down() 

 { 

  if (robotY<4) 

   { 

    robotY++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGameLVL2++; 
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  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL2", 
attemptsGrafficGameLVL2); 

 } 

  

 function left() 

 { 

  if (robotX>0) 

   { 

    robotX--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsGrafficGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL2", 
attemptsGrafficGameLVL2); 

 } 

  

 function pickUpBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == beeper1X && robotY == beeper1Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper1X*105), (beeper1Y*105), 80, 80); 

   drawRobot(); 

    

   beeper1X = -1; 
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   beeper1Y = -1; 

 

   numberOfBeepers++; 

   break;  

    

   default: 

   alert("Du står inte på en beeper, försök igen!"); 

   clearCanvas();   

  } 

   

  attemptsGrafficGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL2", 
attemptsGrafficGameLVL2); 

 } 

  

 function stopTimer() 

 { 

  time2 = performance.now(); 

   

  var totalTime = time2 - time1; 

   

  localStorage.setItem("grafficGameLVL2",totalTime);  

 } 

  

 function finish() 

 {   

  if(numberOfBeepers == 1)  

  { 

   stopTimer(); 

   alert("Bra jobbat! Du plockade upp " + numberOfBeepers + " 
beepers och slutförde uppgiften."); 

  } else  

  { 
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   alert("Alla beppers är inte upplockade. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

  } 

   

  attemptsGrafficGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL2", 
attemptsGrafficGameLVL2); 

 } 

  

 function giveUp() 

 { 

  var r = confirm("Är du säker på att du vill ge upp på den här leveln?"); 

   

  if (r == true)  

  { 

   time2 = performance.now(); 

   

   var totalTime = time2 - time1 + " - DNF"; 

   

   localStorage.setItem("grafficGameLVL2",totalTime);  

    

   alert("Du har valt att ge upp på den här leveln. Din tid kommer 
loggas med en notis om att du gett upp. Fortsätt lycka till!"); 

    

  } else  

  { 

   alert("Fortsätt försöka, lycka till!") 

  }  

 } 
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Appendix K -  grafficGameLVL3.html 

 <html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <script src ="grafficGame3.js"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="grafficGame.css"> 

   <script src ="../index.js" charset="utf-8"></script> 

   <title>Med gränssnitt - Level 3</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initCanvas()"> 

   <canvas id="gridCanvas" width="500" height="500"> 

   </canvas> 

   

   <div id="backHome"> 

   <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/grafficGamePicker.html"
>Tillbaka</a> 

   </div> 

    

   <div id="codeArea"> 

    <div id="titleDiv"> 

     <h2>Med gränssnitt - Level 3</h2> 

    </div> 

    <div id="buttonPanel"> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('up();');">up();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('right();');">right();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('down();');">down();</button> 
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     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('left();');">left();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('pickUpBeeper();');">pickUpBeeper();</button> 

     <button class="buttons movement" 
onclick="ins('finish();');">finish();</button> 

    </div> 

     

    <div id="codeOutPut"> 

       

     <h4>Output</h4> 

     <ul id="koden"> 

     </ul><br><br> 

      

     <button class="buttons runButton" 
onclick="go();">Kör kod!</button><br><br> 

     <button class="buttons clearButtons" 
onclick="clearFunctions();">Rensa alla funktioner</button> 

    </div> 

     

    <button class="buttons giveUp" onclick=" giveUp();">GE 
UPP</button>  

     

   </div> 

  </body> 

 </html> 
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Appendix L -  grafficGameLVL3.js 

 var robotX=0; 

 var robotY=3; 

  

 var obstacle1X= Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var obstacle1Y= Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

  

 var obstacle2X= Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var obstacle2Y= Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

  

 var beeper1X = Math.floor((Math.random() * 4) + 1);; 

 var beeper1Y = Math.floor((Math.random() * 4) + 0);; 

  

 var beeper2X = Math.floor((Math.random() * 4) + 1);; 

 var beeper2Y = Math.floor((Math.random() * 4) + 0);; 

  

 var ctx; 

  

 var numberOfBeepers=0; 

  

 var time1; 

 var time2; 

  

 var attemptsGrafficGameLVL3 = 0; 

  

 function initCanvas() 

 {     

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

   

  time1 = performance.now(); 

   

  if (canvas.getContext)  
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  { 

   ctx = canvas.getContext("2d"); 

   ctx.strokeRect(0,0,500,500); 

 

   for(i=0;i<500;i+=100) 

   { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.moveTo(0,i); 

    ctx.lineTo(500,i); 

    ctx.moveTo(i,0); 

    ctx.lineTo(i,500); 

    ctx.stroke(); 

   } 

    

   robotX=0; 

   robotY=3; 

    

   drawRobot(); 

   drawObstacle();  

   drawBeeper(); 

  } 

 } 

  

 function drawRobot() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((robotX*100)+50, (robotY*100)+50, 50, 0, 2 * Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 

  ctx.fillStyle = "gray"; 

  ctx.fill();   

 } 
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 function drawObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 

    

   case(beeper1X == obstacle1X && beeper1Y == obstacle1Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(beeper1X == obstacle2X && beeper1Y == obstacle2Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(beeper2X == obstacle2X && beeper2Y == obstacle2Y): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(beeper2X == obstacle1X && beeper2Y == obstacle1Y): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(obstacle2X == obstacle1X && obstacle2Y == obstacle1Y): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   default: 

   ctx.beginPath();  

   ctx.rect((obstacle1X*100), (obstacle1Y*100), 100, 100); 

   ctx.rect((obstacle2X*100), (obstacle2Y*100), 100, 100); 

   ctx.stroke();  

   ctx.fillStyle = "#2a352e"; 

   ctx.fill(); 



 lii 

  } 

 

 } 

  

 function drawBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(beeper1X == beeper2X && beeper1Y == beeper2Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   default: 

   ctx.beginPath();  

   ctx.arc((beeper1X*100)+50, (beeper1Y*100)+50, 15, 0, 2 * 
Math.PI, false); 

   ctx.arc((beeper2X*100)+50, (beeper2Y*100)+50, 15, 0, 2 * 
Math.PI, false); 

   ctx.fillStyle = "orange"; 

   ctx.fill();  

  } 

 

 } 

  

 function ins(str) 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  var li = document.createElement("li"); 

   

  li.appendChild(document.createTextNode(str)); 

  ulen.appendChild(li); 

   

  li.onclick = function()  



 liii 

  { 

    this.parentNode.removeChild(this); 

  } 

 } 

  

 function go() 

 { 

   

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  var str=""; 

   

  for(var i=0; i<ulen.childNodes.length; i++) 

  { 

   if(ulen.childNodes[i].innerHTML!=undefined) 
str+=ulen.childNodes[i].innerHTML; 

  } 

   

  eval(str); 

  

  ulen.innerHTML = ""; 

   

  checkForObstacle(); 

 } 

  

  function clearFunctions() 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  ulen.innerHTML = ""; 

  kod.value= ' '; 

 } 

  

 function clearCanvas() 

 { 
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  location.reload(); 

 } 

 

 function checkForObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == obstacle1X && robotY == obstacle1Y): 

   alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

   break;  

  } 

 } 

  

 function up() 

 { 

  if (robotY>0) 

   { 

    robotY--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL3", 
attemptsGrafficGameLVL3); 

 } 
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 function right() 

 {   

  if (robotX<4) 

   { 

    robotX++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL3", 
attemptsGrafficGameLVL3); 

 } 

  

 function down() 

 { 

  if (robotY<4) 

   { 

    robotY++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 
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  attemptsGrafficGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL3", 
attemptsGrafficGameLVL3); 

 } 

  

 function left() 

 { 

  if (robotX>0) 

   { 

    robotX--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsGrafficGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL3", 
attemptsGrafficGameLVL3); 

 } 

  

 function pickUpBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == beeper1X && robotY == beeper1Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper1X*105), (beeper1Y*105), 80, 80); 

   drawRobot(); 
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   beeper1X = -1; 

   beeper1Y = -1; 

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

    

   case(robotX == beeper2X && robotY == beeper2Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper2X*105), (beeper2Y*105), 80, 80); 

   drawRobot(); 

    

   beeper2X = -1; 

   beeper2Y = -1; 

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

    

   default: 

   alert("Du står inte på en beeper, försök igen!"); 

   clearCanvas();   

  } 

   

  attemptsGrafficGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL3", 
attemptsGrafficGameLVL3); 

 } 

  

 function stopTimer() 

 { 

  time2 = performance.now(); 

   

  var totalTime = time2 - time1; 
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  localStorage.setItem("grafficGameLVL3",totalTime);  

 } 

  

 function finish() 

 {   

  if(numberOfBeepers == 2)  

  { 

   stopTimer(); 

   alert("Bra jobbat! Du plockade upp " + numberOfBeepers + " 
beepers och slutförde uppgiften."); 

  } else  

  { 

   alert("Alla beepers är inte upplockade. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

  } 

   

  attemptsGrafficGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGameLVL3", 
attemptsGrafficGameLVL3); 

 

 } 

  

 function giveUp() 

 { 

  var r = confirm("Är du säker på att du vill ge upp på den här leveln?"); 

   

  if (r == true)  

  { 

   time2 = performance.now(); 

   

   var totalTime = time2 - time1 + " - DNF"; 

   

   localStorage.setItem("grafficGameLVL3",totalTime);  



 lix 

    

   alert("Du har valt att ge upp på den här leveln. Din tid kommer 
loggas med en notis om att du gett upp. Fortsätt lycka till!"); 

    

  } else  

  { 

   alert("Fortsätt försöka, lycka till!") 

  }  

 } 
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Appendix M -  grafficGame2LVL1.html 

 <html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <script src ="grafficGame21.js" charset="utf-8"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="../grafficGame.css"> 

   <title>Utan gränssnitt - Level 1</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initCanvas()"> 

   <canvas id="gridCanvas" width="500" height="500"> 

   </canvas> 

     

   <div id="tips"> 

    <h4>Tips!</h4> 

     <p>Roboten tar följande kommandon:<br><br> 

      

     <b>up(); -</b> Förflytta roboten uppåt. 

     <b>right(); -</b> Förflytta roboten åt höger.<br> 

     <b>down(); -</b> Förflytta roboten neråt. 

     <b>left(); -</b> Förflytta roboten åt 
vänster.<br><br> 

      

     <b>pickUpBeeper(); -</b> För att plocka upp de 
beepers som ligger utplacerade på spelplanen.<br>  

     <b>finish(); -</b> För att avsluta spelet när alla 
beepers plockats upp.<br><br> 

      

     Kombinera dessa kommandon för att slutföra 
uppgiften i spelet! 

     </p>  
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   </div> 

    

   <div id="backHome"> 

   <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/grafficGame2Picker.html
">Tillbaka</a> 

   </div> 

 

   <div id="codeArea"> 

    <div id="titleDiv"> 

     <h2>Utan gränssnitt - Level 1</h2>  
  

    </div> 

     

    <div id="codeOutPut"> 

     <h4>Input</h4> 

     <p><b>OBS. Alla kommandon är 
skiftlägeskänsliga.</b></p>        

     <textarea id="kod" rows="10" cols="35" 
autocomplete="off"> 

      

     </textarea><br><br> 

     <button class="buttons runButton" 
onclick="go();">Kör kod!</button><br><br> 

    </div> 

     

    <button class="buttons giveUp" onclick=" giveUp();">GE 
UPP</button>  

     

   </div> 

  </body> 

 </html> 
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Appendix N -  grafficGame2LVL1.html 

 var robotX=0; 

 var robotY=3; 

  

 var beeper1X = 3; 

 var beeper1Y = 2; 

  

 var pickedUp = "Upplockad"; 

 

 var ctx; 

  

 var numberOfBeepers=0; 

  

 var time1; 

 var time2; 

  

 attemptsgrafficGame2LVL1= 0; 

          

 function initCanvas() 

 {   

  

  time1 = performance.now(); 

   

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

 

  if (canvas.getContext)  

  { 

   ctx = canvas.getContext("2d"); 

   ctx.strokeRect(0,0,500,500); 

 

   for(i=0;i<500;i+=100) 

   { 
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    ctx.beginPath(); 

    ctx.moveTo(0,i); 

    ctx.lineTo(500,i); 

    ctx.moveTo(i,0); 

    ctx.lineTo(i,500); 

    ctx.stroke(); 

   } 

    

   robotX=0; 

   robotY=3; 

    

   drawRobot(); 

   drawBeeper(); 

  } 

 } 

  

 function drawRobot() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((robotX*100)+50, (robotY*100)+50, 50, 0, 2 * Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 

  ctx.fillStyle = "gray"; 

  ctx.fill();   

 } 

  

 

  

 function drawBeeper() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((beeper1X*100)+50, (beeper1Y*100)+50, 15, 0, 2 * Math.PI, 
false); 

  ctx.fillStyle = "orange"; 
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  ctx.fill();  

 } 

  

 function go() 

 { 

  var str=document.getElementById("kod").value; 

  eval(str); 

   

  kod.value= ' '; 

 } 

  

 function clearCanvas() 

 { 

  location.reload(); 

 } 

  

 function up() 

 { 

  if (robotY>0) 

   { 

    robotY--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsgrafficGame2LVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsgrafficGame2LVL1", 
attemptsgrafficGame2LVL1); 
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 } 

  

 function right() 

 {   

  if (robotX<4) 

   { 

    robotX++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsgrafficGame2LVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsgrafficGame2LVL1", 
attemptsgrafficGame2LVL1); 

 } 

  

 function down() 

 { 

  if (robotY<4) 

   { 

    robotY++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 
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   } 

    

  attemptsgrafficGame2LVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsgrafficGame2LVL1", 
attemptsgrafficGame2LVL1); 

 } 

  

 function left() 

 { 

  if (robotX>0) 

   { 

    robotX--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsgrafficGame2LVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsgrafficGame2LVL1", 
attemptsgrafficGame2LVL1); 

 } 

  

 function pickUpBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == beeper1X && robotY == beeper1Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper1X*105), (beeper1Y*105), 80, 80); 
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   drawRobot(); 

    

   beeper1X = -1; 

   beeper1Y = -1; 

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

       

   default: 

   alert("Du står inte på en beeper, försök igen!"); 

   clearCanvas();   

  } 

   

  attemptsgrafficGame2LVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsgrafficGame2LVL1", 
attemptsgrafficGame2LVL1); 

 } 

  

 function stopTimer() 

 { 

  time2 = performance.now(); 

   

  var totalTime = time2 - time1; 

   

  localStorage.setItem("grafficGame2LVL1",totalTime);  

 } 

  

  

 function finish() 

 { 

  

  if(numberOfBeepers == 1)  

  { 
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   stopTimer(); 

   alert("Bra jobbat! Du plockade upp " + numberOfBeepers + " 
beepers och slutförde uppgiften."); 

  } else  

  { 

   alert("Alla beppers är inte upplockade. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

  } 

  attemptsgrafficGame2LVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsgrafficGame2LVL1", 
attemptsgrafficGame2LVL1); 

 } 

  

 function giveUp() 

 { 

  var r = confirm("Är du säker på att du vill ge upp på den här leveln?"); 

   

  if (r == true)  

  { 

   time2 = performance.now(); 

   

   var totalTime = time2 - time1 + " - DNF"; 

   

   localStorage.setItem("grafficGame2LVL1",totalTime);  

    

   alert("Du har valt att ge upp på den här leveln. Din tid kommer 
loggas med en notis om att du gett upp. Fortsätt lycka till!"); 

    

  } else  

  { 

   alert("Fortsätt försöka, lycka till!") 

  }  

 } 
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Appendix O -  grafficGame2LVL2.html 

 <html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <script src ="grafficGame22.js" charset="utf-8"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="../grafficGame.css"> 

   <title>Utan gränssnitt - Level 2</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initCanvas()"> 

   <canvas id="gridCanvas" width="500" height="500"> 

   </canvas> 

     

   <div id="tips"> 

    <h4>Tips!</h4> 

     <p>Roboten tar följande kommandon:<br><br> 

      

     <b>up(); -</b> Förflytta roboten uppåt. 

     <b>right(); -</b> Förflytta roboten åt höger.<br> 

     <b>down(); -</b> Förflytta roboten neråt. 

     <b>left(); -</b> Förflytta roboten åt 
vänster.<br><br> 

      

     <b>pickUpBeeper(); -</b> För att plocka upp de 
beepers som ligger utplacerade på spelplanen.<br>  

     <b>finish(); -</b> För att avsluta spelet när alla 
beepers plockats upp.<br><br> 

      

     Kombinera dessa kommandon för att slutföra 
uppgiften i spelet! 

     </p>  
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   </div> 

    

   <div id="backHome"> 

   <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/grafficGame2Picker.html
">Tillbaka</a> 

   </div> 

 

   <div id="codeArea"> 

    <div id="titleDiv"> 

     <h2>Utan gränssnitt - Level 2</h2>  
  

    </div> 

     

    <div id="codeOutPut"> 

     <h4>Input</h4> 

     <p><b>OBS. Alla kommandon är 
skiftlägeskänsliga.</b></p>        

     <textarea id="kod" rows="10" cols="35" 
autocomplete="off"> 

      

     </textarea><br><br> 

     <button class="buttons runButton" 
onclick="go();">Kör kod!</button><br><br> 

    </div> 

     

    <button class="buttons giveUp" onclick=" giveUp();">GE 
UPP</button>  

     

   </div> 

  </body> 

 </html> 
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Appendix P -  grafficGame2LVL2.js 

 var robotX=0; 

 var robotY=3; 

  

 var obstacle1X= Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var obstacle1Y= Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

 

 var beeper1X = Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var beeper1Y = Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

  

 var pickedUp = "Upplockad"; 

 

 var ctx; 

  

 var time1; 

 var time2; 

  

 var numberOfBeepers=0; 

  

 var attemptsGrafficGame2LVL2 = 0; 

  

 function initCanvas() 

 {  

   

  time1 = performance.now(); 

  

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

   

  if (canvas.getContext)  

  { 

   ctx = canvas.getContext("2d"); 

   ctx.strokeRect(0,0,500,500); 
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   for(i=0;i<500;i+=100) 

   { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.moveTo(0,i); 

    ctx.lineTo(500,i); 

    ctx.moveTo(i,0); 

    ctx.lineTo(i,500); 

    ctx.stroke(); 

   } 

    

   robotX=0; 

   robotY=3; 

    

   drawRobot(); 

   drawObstacle();  

   drawBeeper(); 

  } 

 } 

  

 function drawRobot() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((robotX*100)+50, (robotY*100)+50, 50, 0, 2 * Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 

  ctx.fillStyle = "gray"; 

  ctx.fill();   

 } 

  

 function drawObstacle() 

 { 

  switch (true) 
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  { 

    

   case(beeper1X == obstacle1X && beeper1Y == obstacle1Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   default: 

   ctx.beginPath();  

   ctx.rect((obstacle1X*100), (obstacle1Y*100), 100, 100); 

   ctx.stroke();  

   ctx.fillStyle = "#2a352e"; 

   ctx.fill(); 

  } 

 

 } 

  

 function drawBeeper() 

 { 

   ctx.beginPath();  

   ctx.arc((beeper1X*100)+50, (beeper1Y*100)+50, 15, 0, 2 * 
Math.PI, false); 

   ctx.fillStyle = "orange"; 

   ctx.fill();  

 } 

  

 function go() 

 { 

  var str=document.getElementById("kod").value; 

  eval(str); 

   

  kod.value= ' '; 

   

  checkForObstacle(); 
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 } 

  

 function clearCanvas() 

 { 

  location.reload(); 

 } 

  

 function checkForObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == obstacle1X && robotY == obstacle1Y): 

   alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

   break;  

  } 

 } 

  

 function up() 

 { 

  if (robotY>0) 

   { 

    robotY--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsGrafficGame2LVL2++; 
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  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL2", 
attemptsGrafficGame2LVL2); 

 } 

  

 function right() 

 {   

  if (robotX<4) 

   { 

    robotX++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsGrafficGame2LVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL2", 
attemptsGrafficGame2LVL2); 

 } 

  

 function down() 

 { 

  if (robotY<4) 

   { 

    robotY++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 
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    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGame2LVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL2", 
attemptsGrafficGame2LVL2); 

 } 

  

 function left() 

 { 

  if (robotX>0) 

   { 

    robotX--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGame2LVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL2", 
attemptsGrafficGame2LVL2); 

 } 

  

 function pickUpBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == beeper1X && robotY == beeper1Y): 

   ctx.beginPath();  
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   ctx.clearRect((beeper1X*105), (beeper1Y*105), 80, 80); 

   drawRobot(); 

    

   beeper1X = -1; 

   beeper1Y = -1; 

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

    

   default: 

   alert("Du står inte på en beeper, försök igen!"); 

   clearCanvas();   

  } 

   

  attemptsGrafficGame2LVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL2", 
attemptsGrafficGame2LVL2); 

 } 

  

 function stopTimer() 

 { 

  time2 = performance.now(); 

   

  var totalTime = time2 - time1; 

   

  localStorage.setItem("grafficGame2LVL2",totalTime);  

 } 

  

 function finish() 

 { 

  

  if(numberOfBeepers == 1)  

  { 
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   stopTimer(); 

   alert("Bra jobbat! Du plockade upp " + numberOfBeepers + " 
beepers och slutförde uppgiften."); 

  } else  

  { 

   alert("Alla beepers är inte upplockade. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

  } 

  attemptsGrafficGame2LVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL2", 
attemptsGrafficGame2LVL2); 

 } 

  

 function giveUp() 

 { 

  var r = confirm("Är du säker på att du vill ge upp på den här leveln?"); 

   

  if (r == true)  

  { 

   time2 = performance.now(); 

   

   var totalTime = time2 - time1 + " - DNF"; 

   

   localStorage.setItem("grafficGame2LVL2",totalTime);  

    

   alert("Du har valt att ge upp på den här leveln. Din tid kommer 
loggas med en notis om att du gett upp. Fortsätt lycka till!"); 

    

  } else  

  { 

   alert("Fortsätt försöka, lycka till!") 

  }  

 } 
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Appendix Q -  grafficGame2LVL3.html 

 <html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <script src ="grafficGame23.js" charset="utf-8"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="../grafficGame.css"> 

   <title>Utan gränssnitt - Level 3</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initCanvas()"> 

   <canvas id="gridCanvas" width="500" height="500"> 

   </canvas> 

     

   <div id="tips"> 

    <h4>Tips!</h4> 

     <p>Roboten tar följande kommandon:<br><br> 

      

     <b>up(); -</b> Förflytta roboten uppåt. 

     <b>right(); -</b> Förflytta roboten åt höger.<br> 

     <b>down(); -</b> Förflytta roboten neråt. 

     <b>left(); -</b> Förflytta roboten åt 
vänster.<br><br> 

      

     <b>pickUpBeeper(); -</b> För att plocka upp de 
beepers som ligger utplacerade på spelplanen.<br>  

     <b>finish(); -</b> För att avsluta spelet när alla 
beepers plockats upp.<br><br> 

      

     Kombinera dessa kommandon för att slutföra 
uppgiften i spelet! 

     </p>  



 lxxx 

   </div> 

    

   <div id="backHome"> 

   <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/grafficGame2Picker.html
">Tillbaka</a> 

   </div> 

 

   <div id="codeArea"> 

    <div id="titleDiv"> 

     <h2>Utan gränssnitt - Level 3</h2>  
  

    </div> 

     

    <div id="codeOutPut"> 

     <h4>Input</h4> 

     <p><b>OBS. Alla kommandon är 
skiftlägeskänsliga.</b></p>        

     <textarea id="kod" rows="10" cols="35" 
autocomplete="off"> 

      

     </textarea><br><br> 

     <button class="buttons runButton" 
onclick="go();">Kör kod!</button><br><br> 

    </div> 

     

    <button class="buttons giveUp" onclick=" giveUp();">GE 
UPP</button>  

     

   </div> 

  </body> 

 </html> 

  



 lxxxi 

Appendix R -  grafficGame2LVL3.js 

 var robotX=0; 

 var robotY=3; 

  

 var obstacle1X= Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var obstacle1Y= Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

  

 var obstacle2X= Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var obstacle2Y= Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

  

 var beeper1X = Math.floor((Math.random() * 4) + 1);; 

 var beeper1Y = Math.floor((Math.random() * 4) + 0);; 

  

 var beeper2X = Math.floor((Math.random() * 4) + 1);; 

 var beeper2Y = Math.floor((Math.random() * 4) + 0);; 

  

 var ctx; 

  

 var numberOfBeepers=0; 

  

 var time1; 

 var time2; 

  

 var attemptsGrafficGame2LVL3 = 0; 

  

 function initCanvas() 

 {     

  time1 = performance.now(); 

   

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

   

  if (canvas.getContext)  
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  { 

   ctx = canvas.getContext("2d"); 

   ctx.strokeRect(0,0,500,500); 

 

   for(i=0;i<500;i+=100) 

   { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.moveTo(0,i); 

    ctx.lineTo(500,i); 

    ctx.moveTo(i,0); 

    ctx.lineTo(i,500); 

    ctx.stroke(); 

   } 

    

   robotX=0; 

   robotY=3; 

    

   drawRobot(); 

   drawObstacle();  

   drawBeeper(); 

  } 

 } 

  

 function drawRobot() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((robotX*100)+50, (robotY*100)+50, 50, 0, 2 * Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 

  ctx.fillStyle = "gray"; 

  ctx.fill();   

 } 
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 function drawObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 

    

   case(beeper1X == obstacle1X && beeper1Y == obstacle1Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(beeper1X == obstacle2X && beeper1Y == obstacle2Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(beeper2X == obstacle2X && beeper2Y == obstacle2Y): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(beeper2X == obstacle1X && beeper2Y == obstacle1Y): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(obstacle2X == obstacle1X && obstacle2Y == obstacle1Y): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   default: 

   ctx.beginPath();  

   ctx.rect((obstacle1X*100), (obstacle1Y*100), 100, 100); 

   ctx.rect((obstacle2X*100), (obstacle2Y*100), 100, 100); 

   ctx.stroke();  

   ctx.fillStyle = "#2a352e"; 

   ctx.fill(); 
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  } 

 

 } 

  

 function drawBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(beeper1X == beeper2X && beeper1Y == beeper2Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   default: 

   ctx.beginPath();  

   ctx.arc((beeper1X*100)+50, (beeper1Y*100)+50, 15, 0, 2 * 
Math.PI, false); 

   ctx.arc((beeper2X*100)+50, (beeper2Y*100)+50, 15, 0, 2 * 
Math.PI, false); 

   ctx.fillStyle = "orange"; 

   ctx.fill();  

  } 

 

 } 

  

 function ins(str) 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  var li = document.createElement("li"); 

   

  li.appendChild(document.createTextNode(str)); 

  ulen.appendChild(li); 

   

  li.onclick = function()  



 lxxxv 

  { 

    this.parentNode.removeChild(this); 

  } 

 } 

  

 function go() 

 { 

  var str=document.getElementById("kod").value; 

  eval(str); 

   

  kod.value= ' '; 

   

  checkForObstacle(); 

 } 

  

  function clearFunctions() 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  ulen.innerHTML = ""; 

  kod.value= ' '; 

 } 

  

 function clearCanvas() 

 { 

  location.reload(); 

 } 

 

 function checkForObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == obstacle1X && robotY == obstacle1Y): 
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   alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

   break;  

  } 

 } 

  

 function up() 

 { 

  if (robotY>0) 

   { 

    robotY--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGame2LVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL3", 
attemptsGrafficGame2LVL3); 

 } 

  

 function right() 

 {   

  if (robotX<4) 

   { 

    robotX++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 
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   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGame2LVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL3", 
attemptsGrafficGame2LVL3); 

 } 

  

 function down() 

 { 

  if (robotY<4) 

   { 

    robotY++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGame2LVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL3", 
attemptsGrafficGame2LVL3); 

 } 

  

 function left() 

 { 

  if (robotX>0) 

   { 
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    robotX--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsGrafficGame2LVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL3", 
attemptsGrafficGame2LVL3); 

 } 

  

 function pickUpBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == beeper1X && robotY == beeper1Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper1X*105), (beeper1Y*105), 80, 80); 

   drawRobot(); 

    

   beeper1X = -1; 

   beeper1Y = -1; 

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

    

   case(robotX == beeper2X && robotY == beeper2Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper2X*105), (beeper2Y*105), 80, 80); 
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   drawRobot(); 

    

   beeper2X = -1; 

   beeper2Y = -1; 

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

    

   default: 

   alert("Du står inte på en beeper, försök igen!"); 

   clearCanvas();   

  } 

   

  attemptsGrafficGame2LVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL3", 
attemptsGrafficGame2LVL3); 

 } 

  

 function stopTimer() 

 { 

  time2 = performance.now(); 

   

  var totalTime = time2 - time1; 

   

  localStorage.setItem("grafficGame2LVL3",totalTime);  

 } 

  

 function finish() 

 {   

  if(numberOfBeepers == 2)  

  { 

   stopTimer(); 



 xc 

   alert("Bra jobbat! Du plockade upp " + numberOfBeepers + " 
beepers och slutförde uppgiften."); 

  } else  

  { 

   alert("Alla beepers är inte upplockade. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

  } 

   

  attemptsGrafficGame2LVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsGrafficGame2LVL3", 
attemptsGrafficGame2LVL3); 

 } 

  

 function giveUp() 

 { 

  var r = confirm("Är du säker på att du vill ge upp på den här leveln?"); 

   

  if (r == true)  

  { 

   time2 = performance.now(); 

   

   var totalTime = time2 - time1 + " - DNF"; 

   

   localStorage.setItem("grafficGame2LVL3",totalTime);  

    

   alert("Du har valt att ge upp på den här leveln. Din tid kommer 
loggas med en notis om att du gett upp. Fortsätt lycka till!"); 

    

  } else  

  { 

   alert("Fortsätt försöka, lycka till!") 

  }  

 } 
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Appendix S -  grafficGame.css 

body 

{ 

 

 width: 900px; 

 margin: 0 auto; 

 padding-top: 30px; 

 background-color: #eaeaea; 

} 

 

h1 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 

} 

 

h2 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 

} 

 

h3  

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 

} 

 

h4 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 
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} 

 

p 

{ 

 font-size: 12px; 

 font-family: arial; 

} 

 

 

canvas 

{ 

 background-color: #476d43; 

 

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#tips 

{ 

 width: 480px; 

 background-color: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin-top: 20px; 

 margin-bottom: 70px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 
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#backHome 

{ 

 width:auto; 

 height: 15px; 

 position:fixed; 

 left:10px; 

 top:-10px; 

 bottom:0px; 

 padding: 20px 0px 10px 0px; 

 text-align: left; 

  

 border-radius: 10px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

  

} 

 

#backHome a 

{ 

 font-family: verdana; 

 color: black; 

 text-decoration: none; 

 font-size: 10; 

 padding: 10px;  

} 

 

#codeArea 

{ 
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 width:350px; 

 background: gray; 

 position:fixed; 

 right:0px; 

 top:0px; 

 bottom:0px; 

 padding: 20px; 

 text-align: center; 

 height: 100%; 

 overflow-x:auto; 

  

 -webkit-box-shadow: 0 15px 10px #777; 

 -moz-box-shadow: 0 15px 10px #777; 

 box-shadow: 0 15px 10px #777; 

} 

 

#titleDiv 

{ 

 background: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin: 5px; 

 margin-bottom: 20px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

 

#buttonPanel 

{ 
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 background: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin: 5px; 

 margin-bottom: 20px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

.buttons  

{ 

 padding: 5px; 

 margin: 5px; 

} 

 

.movement 

{ 

 background-color: white; 

    color: black; 

    border: 2px solid black; 

} 

 

.movement:hover 

{ 

 background-color: black; 

    color: white; 

} 

 

.genButton 

{ 
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 background-color: white; 

    color: black; 

    border: 2px solid orange; 

} 

 

.genButton:hover 

{ 

    background-color: orange; 

    color: white; 

} 

 

.runButton 

{ 

 background-color: white; 

    color: black; 

    border: 2px solid green; 

} 

 

 

.runButton:hover 

{ 

    background-color: green; 

    color: white; 

} 

 

#codeOutPut 

{ 

 background: #fff; 

 padding: 20px; 

 margin: 5px; 

 margin-bottom: 70px; 
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 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#codeOutPut ul 

{ 

 list-style: decimal; 

 padding-bottom: 5px; 

 font-family: courier; 

 font-size: 12px; 

  

 height: 50px; 

 overflow-x:auto; 

 font-size: 12px; 

 text-align: left; 

} 

 

.clearButtons  

{ 

    background-color: white; 

    color: black; 

    border: 2px solid red; 

} 

  

.clearButtons:hover 

{ 

    background-color: red; 

    color: white; 

} 

 



 xcviii 

.giveUp  

{ 

    background-color: red; 

    color: white; 

    border: 2px solid white; 

} 

 

.giveUp:hover 

{ 

    background-color: white; 

    color: black; 

} 
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Appendix T -  textGameLVL1.html 

 <html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <script src ="textGame.js" charset="utf-8"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="textGame.css"> 

   <title>Textbaserat - Level 1</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initText(); initCanvas();"> 

   

  <div id="spelplan"> 

    <h4>Textbaserad spelplan</h4> 

    <p>Spelplanen är ett rutnät som består av 5x5 rutor. 
Koordinat X: 1 och Y: 1 är högst upp i vänstra hörnet, X: 5 och Y: 5 är längst ner 
i högra hörnet. Koordinaterna till roboten, beepers och hinder finns nedan.  

    <br><br><i>Placera roboten på samma kordinater som en 
beeper och plocka upp den med hjälp av de kommandon som finns, gör detta för alla 
beepers och avsluta sedan spelet.</i></p> 

    <table> 

     <tr> 

      <td><p><b>Robot<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="robotX" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="robotY" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 

     </tr>   
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     <tr> 

      <td><p><b>Beeper 1<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="beeper1X" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="beeper1Y" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 

     </tr> 

    </table> 

     

   </div> 

    

   <div id="tips"> 

    <h4>Tips!</h4> 

     <p>Roboten tar följande kommandon:<br><br> 

      

     <b>up(); -</b> Förflytta roboten uppåt. 
<i>Förändrar robotens Y-koordinat.</i> <br> 

     <b>right(); -</b> Förflytta roboten åt höger. 
<i>Förändrar robotens X-koordinat.</i> <br>  

     <b>down(); -</b> Förflytta roboten neråt. 
<i>Förändrar robotens Y-koordinat.</i> <br> 

     <b>left(); -</b> Förflytta roboten åt vänster. 
<i>Förändrar robotens X-koordinat.</i> <br><br> 

      

     <b>pickUpBeeper(); -</b> För att plocka upp de 
beepers som ligger utplacerade på spelplanen.<br>  

     <b>finish(); -</b> För att avsluta spelet när alla 
beepers plockats upp.<br><br> 

      

     Kombinera dessa kommandon för att slutföra 
uppgiften i spelet!<br><br>  

     </p>  
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   </div> 

   

   <canvas id="gridCanvas" width="500" height="500"> 

   </canvas> 

    

    <div id="backHome"> 

   <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/textGamePicker.html">Ti
llbaka</a> 

   </div> 

    

   <div id="codeArea"> 

    <div id="titleDiv"> 

     <h2>Textbaserat - Level 1</h2>    

    </div> 

     

    <div id="codeOutPut"> 

     <h4>Input</h4> 

     <p><b>OBS. Alla kommandon är 
skiftlägeskänsliga.</b></p>      

     <textarea id="kod" rows="10" cols="35" 
autocomplete="off"> 

      

     </textarea><br><br> 

     <button class="buttons runButton" 
onclick="go();">Kör kod!</button><br><br> 

    </div> 

     

    <button class="buttons giveUp" onclick=" giveUp();">GE 
UPP</button>  

     

   </div> 

  </body> 

 </html> 



 cii 

Appendix U -  textGameLVL1.js  

 var robotX=0; 

 var robotY=3; 

 

 var beeper1X = 3; 

 var beeper1Y = 2; 

  

 var pickedUp = "Upplockad"; 

 

 var ctx; 

  

 var numberOfBeepers=0; 

  

 var time1; 

 var time2; 

  

 var attemptsTextGameLVL1 = 0; 

   

 function showCanvas() 

 {   

  $('#gridCanvas').show(); 

  $('.show').hide(); 

  $('.hide').show(); 

 } 

 

 function hideCanvas() 

 {   

  $('#gridCanvas').hide(); 

  $('.hide').hide(); 

  $('.show').show(); 

 } 
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 function initText() 

 { 

   

  hideCanvas(); 

 

  document.getElementById("robotX").innerHTML = robotX + 1; 

  document.getElementById("robotY").innerHTML = robotY + 1; 

    

  document.getElementById("beeper1X").innerHTML = beeper1X + 1; 

  document.getElementById("beeper1Y").innerHTML = beeper1Y + 1; 

   

  time1 = performance.now(); 

 } 

  

  function initCanvas() 

 {   

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

  if (canvas.getContext)  

  { 

   ctx = canvas.getContext("2d"); 

   ctx.strokeRect(0,0,500,500); 

 

   for(i=0;i<500;i+=100) 

   { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.moveTo(0,i); 

    ctx.lineTo(500,i); 

    ctx.moveTo(i,0); 

    ctx.lineTo(i,500); 

    ctx.stroke(); 

   } 
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   robotX=0; 

   robotY=3; 

    

   drawRobot();  

   drawBeeper(); 

  } 

 } 

  

 function drawRobot() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((robotX*100)+50, (robotY*100)+50, 50, 0, 2 * Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 

  ctx.fillStyle = "gray"; 

  ctx.fill();   

 }  

 

  

 function drawBeeper() 

 { 

 

   ctx.beginPath();  

   ctx.arc((beeper1X*100)+50, (beeper1Y*100)+50, 15, 0, 2 * 
Math.PI, false); 

   ctx.fillStyle = "orange"; 

   ctx.fill();  

 } 

  

 function go() 

 { 

  var str=document.getElementById("kod").value; 

  eval(str); 
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  kod.value= ' '; 

   

  clearSpelplanText(); 

  initText(); 

  hideCanvas();  

 } 

  

 function clearSpelplanText() 

 { 

  document.getElementById("robotX").innerHTML = ''; 

  document.getElementById("robotY").innerHTML = ''; 

  

  document.getElementById("beeper1X").innerHTML = ''; 

  document.getElementById("beeper1Y").innerHTML = ''; 

 

 } 

  

  function clearCanvas() 

 { 

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); 

   

  initCanvas(); 

 } 

   

 function up() 

 { 

  if (robotY>0) 

   { 

    robotX+=0; 

    robotY--; 

    drawRobot(); 
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   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsTextGameLVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL1", attemptsTextGameLVL1); 

 } 

  

 function right() 

 {   

  if (robotX<4) 

   { 

    robotX++; 

    robotY+=0; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsTextGameLVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL1", attemptsTextGameLVL1); 

 } 

  

 function down() 

 { 
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  if (robotY<4) 

   { 

    robotX+=0; 

    robotY++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsTextGameLVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL1", attemptsTextGameLVL1); 

 } 

  

 function left() 

 { 

  if (robotX>0) 

   { 

    robotX--; 

    robotY+=0; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsTextGameLVL1++; 
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  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL1", attemptsTextGameLVL1); 

 } 

  

 function pickUpBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == beeper1X && robotY == beeper1Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper1X*105), (beeper1Y*105), 80, 80); 

   

   drawRobot(); 

    

   beeper1X = pickedUp; 

   beeper1Y = pickedUp; 

    

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

      

   default: 

   alert("Du står inte på en beeper, försök igen!"); 

   clearCanvas();   

  } 

   

  attemptsTextGameLVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL1", attemptsTextGameLVL1); 

 } 

  

 function stopTimer() 

 { 

  time2 = performance.now(); 
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  totalTime = time2 - time1; 

   

  localStorage.setItem("textGameLVL1",totalTime);  

 } 

  

 function finish() 

 { 

  if(numberOfBeepers == 1)  

  { 

   stopTimer(); 

   alert("Bra jobbat! Du plockade upp " + numberOfBeepers + " 
beepers och slutförde uppgiften."); 

  } else  

  { 

   alert("Alla beepers är inte upplockade. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

  } 

   

  attemptsTextGameLVL1++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL1", attemptsTextGameLVL1); 

 } 

  

 function giveUp() 

 { 

  var r = confirm("Är du säker på att du vill ge upp på den här leveln?"); 

   

  if (r == true)  

  { 

   time2 = performance.now(); 

   

   var totalTime = time2 - time1 + " - DNF"; 
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   localStorage.setItem("textGameLVL1",totalTime);  

    

   alert("Du har valt att ge upp på den här leveln. Din tid kommer 
loggas med en notis om att du gett upp. Fortsätt lycka till!"); 

    

  } else  

  { 

   alert("Fortsätt försöka, lycka till!") 

  }  

 } 
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Appendix V -  textGameLVL2.html 

 <html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <script src ="textGame2.js" charset="utf-8"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="textGame.css"> 

   <title>Textbaserat - Level 2</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initText(); initCanvas();"> 

   

  <div id="spelplan"> 

    <h4>Textbaserad spelplan</h4> 

    <p>Spelplanen är ett rutnät som består av 5x5 rutor. 
Koordinat X: 1 och Y: 1 är högst upp i vänstra hörnet, X: 5 och Y: 5 är längst ner 
i högra hörnet. Koordinaterna till roboten, beepers och hinder finns nedan.  

    <br><br><i>Placera roboten på samma kordinater som en 
beeper och plocka upp den med hjälp av de kommandon som finns, gör detta för alla 
beepers och avsluta sedan spelet.</i></p> 

    <table> 

     <tr> 

      <td><p><b>Robot<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="robotX" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="robotY" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 

     </tr> 
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     <tr> 

      <td><p><b>Hinder 1<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="obstacle1X" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="obstacle1Y" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 

     </tr> 

           

     <tr> 

      <td><p><b>Beeper 1<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="beeper1X" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="beeper1Y" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 

     </tr> 

      

    </table>  

  </div> 

    

   <div id="tips"> 

    <h4>Tips!</h4> 

     <p>Roboten tar följande kommandon:<br><br> 

      

     <b>up(); -</b> Förflytta roboten uppåt. 
<i>Förändrar robotens Y-koordinat.</i> <br> 

     <b>right(); -</b> Förflytta roboten åt höger. 
<i>Förändrar robotens X-koordinat.</i> <br>  



 cxiii 

     <b>down(); -</b> Förflytta roboten neråt. 
<i>Förändrar robotens Y-koordinat.</i> <br> 

     <b>left(); -</b> Förflytta roboten åt vänster. 
<i>Förändrar robotens X-koordinat.</i> <br><br> 

      

     <b>pickUpBeeper(); -</b> För att plocka upp de 
beepers som ligger utplacerade på spelplanen.<br>  

     <b>finish(); -</b> För att avsluta spelet när alla 
beepers plockats upp.<br><br> 

      

     Kombinera dessa kommandon för att slutföra 
uppgiften i spelet!<br><br>  

     </p>  

   </div> 

   

   <canvas id="gridCanvas" width="500" height="500"> 

   </canvas> 

    

    <div id="backHome"> 

   <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/textGamePicker.html">Ti
llbaka</a> 

   </div> 

    

   <div id="codeArea"> 

    <div id="titleDiv"> 

     <h2>Textbaserat - Level 2</h2>    

    </div> 

     

    <div id="codeOutPut"> 

     <h4>Input</h4> 

     <p><b>OBS. Alla kommandon är 
skiftlägeskänsliga.</b></p>      

     <textarea id="kod" rows="10" cols="35" 
autocomplete="off"> 
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     </textarea><br><br> 

     <button class="buttons runButton" 
onclick="go();">Kör kod!</button><br><br> 

    </div> 

     

    <button class="buttons giveUp" onclick=" giveUp();">GE 
UPP</button>  

     

   </div> 

  </body> 

 </html> 
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Appendix W -  textGameLVL2.js 

 var robotX=0; 

 var robotY=3; 

     

 var robotDX=1; 

 var robotDY=0; 

  

 var obstacle1X= Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var obstacle1Y= Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

   

 var beeper1X = Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var beeper1Y = Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

   

 var pickedUp = "Upplockad"; 

 

 var ctx; 

  

 var time1; 

 var time2; 

  

 var numberOfBeepers=0; 

  

 var attemptsTextGameLVL2 = 0; 

   

 function showCanvas() 

 {   

  $('#gridCanvas').show(); 

  $('.show').hide(); 

  $('.hide').show(); 

 } 

 

 function hideCanvas() 
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 {   

  $('#gridCanvas').hide(); 

  $('.hide').hide(); 

  $('.show').show(); 

 } 

  

 function initText() 

 { 

 

  hideCanvas(); 

 

  document.getElementById("robotX").innerHTML = robotX +1; 

  document.getElementById("robotY").innerHTML = robotY +1; 

   

  document.getElementById("obstacle1X").innerHTML = obstacle1X +1; 

  document.getElementById("obstacle1Y").innerHTML = obstacle1Y +1; 

 

  document.getElementById("beeper1X").innerHTML = beeper1X +1; 

  document.getElementById("beeper1Y").innerHTML = beeper1Y +1; 

   

  time1 = performance.now(); 

 

 } 

  

  function initCanvas() 

 {   

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

  if (canvas.getContext)  

  { 

   ctx = canvas.getContext("2d"); 

   ctx.strokeRect(0,0,500,500); 
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   for(i=0;i<500;i+=100) 

   { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.moveTo(0,i); 

    ctx.lineTo(500,i); 

    ctx.moveTo(i,0); 

    ctx.lineTo(i,500); 

    ctx.stroke(); 

   } 

    

   robotX=0; 

   robotY=3; 

    

   drawRobot(); 

   drawObstacle();  

   drawBeeper(); 

  } 

 } 

  

 function drawRobot() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((robotX*100)+50, (robotY*100)+50, 50, 0, 2 * Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 

  ctx.fillStyle = "gray"; 

  ctx.fill();   

 } 

  

 function drawObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 



 cxviii 

    

   case(beeper1X == obstacle1X && beeper1Y == obstacle1Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   default: 

   ctx.beginPath();  

   ctx.rect((obstacle1X*100), (obstacle1Y*100), 100, 100); 

   ctx.stroke();  

   ctx.fillStyle = "#2a352e"; 

   ctx.fill(); 

  } 

 

 } 

  

 function drawBeeper() 

 { 

   ctx.beginPath();  

   ctx.arc((beeper1X*100)+50, (beeper1Y*100)+50, 15, 0, 2 * 
Math.PI, false); 

   ctx.fillStyle = "orange"; 

   ctx.fill();  

 } 

  

 function go() 

 { 

  var str=document.getElementById("kod").value; 

  eval(str); 

   

  kod.value= ' '; 

   

  clearSpelplanText(); 

  checkForObstacle(); 
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  initText(); 

  hideCanvas();  

 } 

  

 function clearSpelplanText() 

 { 

  document.getElementById("robotX").innerHTML = ''; 

  document.getElementById("robotY").innerHTML = ''; 

   

  document.getElementById("obstacle1X").innerHTML = ''; 

  document.getElementById("obstacle1Y").innerHTML = ''; 

   

  document.getElementById("beeper1X").innerHTML = ''; 

  document.getElementById("beeper1Y").innerHTML = ''; 

 } 

  

  function clearCanvas() 

 { 

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); 

    

  initCanvas(); 

 } 

  

 function checkForObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == obstacle1X && robotY == obstacle1Y): 

   alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

   break;  
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  } 

 } 

  

 function up() 

 { 

  if (robotY>0) 

   { 

    robotX+=0; 

    robotY--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsTextGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL2", attemptsTextGameLVL2); 

 } 

  

 function right() 

 {   

  if (robotX<4) 

   { 

    robotX++; 

    robotY+=0; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 



 cxxi 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsTextGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL2", attemptsTextGameLVL2); 

 } 

  

 function down() 

 { 

  if (robotY<4) 

   { 

    robotX+=0; 

    robotY++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsTextGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL2", attemptsTextGameLVL2); 

 } 

  

 function left() 

 { 

  if (robotX>0) 

   { 

    robotX--; 
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    robotY+=0; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsTextGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL2", attemptsTextGameLVL2); 

 } 

  

 function pickUpBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == beeper1X && robotY == beeper1Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper1X*105), (beeper1Y*105), 80, 80); 

   

   drawRobot(); 

    

   beeper1X = pickedUp; 

   beeper1Y = pickedUp; 

    

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

 

   default: 

   alert("Du står inte på en beeper, försök igen!"); 
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   clearCanvas();   

  } 

   

  attemptsTextGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL2", attemptsTextGameLVL2); 

 } 

  

 function stopTimer() 

 { 

  time2 = performance.now(); 

   

  totalTime = time2 - time1; 

   

  localStorage.setItem("textGameLVL2",totalTime);  

 } 

  

 function finish() 

 { 

  if(numberOfBeepers == 1)  

  { 

   stopTimer(); 

   alert("Bra jobbat! Du plockade upp " + numberOfBeepers + " 
beepers och slutförde uppgiften."); 

  } else  

  { 

   alert("Alla beepers är inte upplockade. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

  } 

   

  attemptsTextGameLVL2++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL2", attemptsTextGameLVL2); 

 } 
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  function giveUp() 

 { 

  var r = confirm("Är du säker på att du vill ge upp på den här leveln?"); 

   

  if (r == true)  

  { 

   time2 = performance.now(); 

   

   var totalTime = time2 - time1 + " - DNF"; 

   

   localStorage.setItem("textGameLVL2",totalTime);  

    

   alert("Du har valt att ge upp på den här leveln. Din tid kommer 
loggas med en notis om att du gett upp. Fortsätt lycka till!"); 

    

  } else  

  { 

   alert("Fortsätt försöka, lycka till!") 

  }  

 } 
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Appendix X -  textGameLVL3.html 

 <html> 

  <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <script src ="textGame3.js" charset="utf-8"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="textGame.css"> 

   <title>Textbaserat - Level 3</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initText(); initCanvas();"> 

   

  <div id="spelplan"> 

    <h4>Textbaserad spelplan</h4> 

    <p>Spelplanen är ett rutnät som består av 5x5 rutor. 
Koordinat X: 1 och Y: 1 är högst upp i vänstra hörnet, X: 5 och Y: 5 är längst ner 
i högra hörnet. Koordinaterna till roboten, beepers och hinder finns nedan.  

    <br><br><i>Placera roboten på samma kordinater som en 
beeper och plocka upp den med hjälp av de kommandon som finns, gör detta för alla 
beepers och avsluta sedan spelet.</i></p> 

    <table> 

     <tr> 

      <td><p><b>Robot<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="robotX" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="robotY" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 

     </tr> 
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     <tr> 

      <td><p><b>Hinder 1<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="obstacle1X" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="obstacle1Y" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 

     </tr> 

      

     <tr> 

      <td><p><b>Hinder 2<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="obstacle2X" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="obstacle2Y" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 

     </tr> 

      

      

     <tr> 

      <td><p><b>Beeper 1<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="beeper1X" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="beeper1Y" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 
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     </tr> 

      

      

     <tr> 

      <td><p><b>Beeper 2<b></p></td> 

      <td> 

       <p>X:</p> 

       <p id="beeper2X" 
class="koordenater"></p> 

       <p> | Y:</p> 

       <p id="beeper2Y" 
class="koordenater"></p> 

      </td> 

     </tr> 

    </table> 

      

   </div> 

    

   <div id="tips"> 

    <h4>Tips!</h4> 

     <p>Roboten tar följande kommandon:<br><br> 

      

     <b>up(); -</b> Förflytta roboten uppåt. 
<i>Förändrar robotens Y-koordinat.</i> <br> 

     <b>right(); -</b> Förflytta roboten åt höger. 
<i>Förändrar robotens X-koordinat.</i> <br>  

     <b>down(); -</b> Förflytta roboten neråt. 
<i>Förändrar robotens Y-koordinat.</i> <br> 

     <b>left(); -</b> Förflytta roboten åt vänster. 
<i>Förändrar robotens X-koordinat.</i> <br><br> 

      

     <b>pickUpBeeper(); -</b> För att plocka upp de 
beepers som ligger utplacerade på spelplanen.<br>  

     <b>finish(); -</b> För att avsluta spelet när alla 
beepers plockats upp.<br><br> 
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     Kombinera dessa kommandon för att slutföra 
uppgiften i spelet!<br><br>  

     </p>  

   </div> 

   <canvas id="gridCanvas" width="500" height="500"> 

   </canvas> 

    <div id="backHome"> 

   <a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/gamePickers/textGamePicker.html">Ti
llbaka</a> 

   </div> 

    

   <div id="codeArea"> 

    <div id="titleDiv"> 

     <h2>Textbaserat - Level 3</h2>    

    </div> 

     

    <div id="codeOutPut"> 

     <h4>Input</h4> 

     <p><b>OBS. Alla kommandon är 
skiftlägeskänsliga.</b></p>      

     <textarea id="kod" rows="10" cols="35" 
autocomplete="off"> 

      

     </textarea><br><br> 

     <button class="buttons runButton" 
onclick="go();">Kör kod!</button><br><br> 

    </div> 

     

    <button class="buttons giveUp" onclick=" giveUp();">GE 
UPP</button>  

     

   </div> 

  </body> 

 </html> 



 cxxix 

Appendix Y -  textGameLVL3.js 

 var robotX=0; 

 var robotY=3; 

  

 var obstacle1X= Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var obstacle1Y= Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

  

 var obstacle2X= Math.floor((Math.random() * 4) + 1); 

 var obstacle2Y= Math.floor((Math.random() * 4) + 0); 

  

 var beeper1X = Math.floor((Math.random() * 4) + 1);; 

 var beeper1Y = Math.floor((Math.random() * 4) + 0);; 

  

 var beeper2X = Math.floor((Math.random() * 4) + 1);; 

 var beeper2Y = Math.floor((Math.random() * 4) + 0);; 

  

 var pickedUp = "Upplockad"; 

  

 var ctx; 

  

 var numberOfBeepers=0; 

  

 var time1; 

 var time2; 

  

 var attemptsTextGameLVL3 = 0; 

  

 function showCanvas() 

 {   

  $('#gridCanvas').show(); 

  $('.show').hide(); 

  $('.hide').show(); 
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 } 

 

 function hideCanvas() 

 {   

  $('#gridCanvas').hide(); 

  $('.hide').hide(); 

  $('.show').show(); 

 } 

  

 function initText() 

 { 

 

  hideCanvas(); 

 

  document.getElementById("robotX").innerHTML = robotX + 1; 

  document.getElementById("robotY").innerHTML = robotY +1; 

   

  document.getElementById("obstacle1X").innerHTML = obstacle1X +1; 

  document.getElementById("obstacle1Y").innerHTML = obstacle1Y +1; 

   

  document.getElementById("obstacle2X").innerHTML = obstacle2X +1; 

  document.getElementById("obstacle2Y").innerHTML = obstacle2Y +1; 

  

  document.getElementById("beeper1X").innerHTML = beeper1X +1; 

  document.getElementById("beeper1Y").innerHTML = beeper1Y +1; 

   

  document.getElementById("beeper2X").innerHTML = beeper2X +1; 

  document.getElementById("beeper2Y").innerHTML = beeper2Y +1; 

   

  time1 = performance.now(); 

 } 
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 function initCanvas() 

 {   

  var canvas = document.getElementById("gridCanvas"); 

  if (canvas.getContext)  

  { 

   ctx = canvas.getContext("2d"); 

   ctx.strokeRect(0,0,500,500); 

 

   for(i=0;i<500;i+=100) 

   { 

    ctx.beginPath(); 

    ctx.moveTo(0,i); 

    ctx.lineTo(500,i); 

    ctx.moveTo(i,0); 

    ctx.lineTo(i,500); 

    ctx.stroke(); 

   } 

    

   robotX=0; 

   robotY=3; 

    

   drawRobot(); 

   drawObstacle();  

   drawBeeper(); 

  } 

 } 

  

 function drawRobot() 

 { 

  ctx.beginPath();  

  ctx.arc((robotX*100)+50, (robotY*100)+50, 50, 0, 2 * Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 
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  ctx.fillStyle = "gray"; 

  ctx.fill();   

 } 

  

 function drawObstacle() 

 { 

  switch (true) 

  { 

    

   case(beeper1X == obstacle1X && beeper1Y == obstacle1Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(beeper1X == obstacle2X && beeper1Y == obstacle2Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(beeper2X == obstacle2X && beeper2Y == obstacle2Y): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(beeper2X == obstacle1X && beeper2Y == obstacle1Y): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   case(obstacle2X == obstacle1X && obstacle2Y == obstacle1Y): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   default: 

   ctx.beginPath();  

   ctx.rect((obstacle1X*100), (obstacle1Y*100), 100, 100); 
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   ctx.rect((obstacle2X*100), (obstacle2Y*100), 100, 100); 

   ctx.stroke();  

   ctx.fillStyle = "#2a352e"; 

   ctx.fill(); 

  } 

 

 } 

  

 function drawBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(beeper1X == beeper2X && beeper1Y == beeper2Y ): 

   location.reload(); 

   break;  

    

   default: 

   ctx.beginPath();  

   ctx.arc((beeper1X*100)+50, (beeper1Y*100)+50, 15, 0, 2 * 
Math.PI, false); 

   ctx.arc((beeper2X*100)+50, (beeper2Y*100)+50, 15, 0, 2 * 
Math.PI, false); 

   ctx.fillStyle = "orange"; 

   ctx.fill();  

  } 

 } 

  

 function ins(str) 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  var li = document.createElement("li"); 

   

  li.appendChild(document.createTextNode(str)); 
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  ulen.appendChild(li); 

   

  li.onclick = function()  

  { 

    this.parentNode.removeChild(this); 

  } 

 } 

  

 function go() 

 { 

  var str=document.getElementById("kod").value; 

  eval(str); 

   

  kod.value= ' '; 

   

  checkForObstacle(); 

 } 

  

  function clearFunctions() 

 { 

  var ulen = document.getElementById('koden'); 

  ulen.innerHTML = ""; 

  kod.value= ' '; 

 } 

  

 function clearCanvas() 

 { 

  location.reload(); 

 } 

 

 function checkForObstacle() 

 { 
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  switch (true) 

  { 

   case(robotX == obstacle1X && robotY == obstacle1Y): 

   alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

   break;  

  } 

 } 

  

 function up() 

 { 

  if (robotY>0) 

   { 

    robotY--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

  attemptsTextGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL3", attemptsTextGameLVL3); 

 } 

  

 function right() 

 {   

  if (robotX<4) 

   { 

    robotX++; 

    drawRobot(); 
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   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsTextGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL3", attemptsTextGameLVL3); 

 } 

  

 function down() 

 { 

  if (robotY<4) 

   { 

    robotY++; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

    

   

  attemptsTextGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL3", attemptsTextGameLVL3); 

 } 

  

 function left() 

 { 
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  if (robotX>0) 

   { 

    robotX--; 

    drawRobot(); 

     

   } else 

   { 

    alert("Hoppsan! Roboten har åkt in i en vägg. Försök 
igen."); 

    clearCanvas(); 

   } 

   

  attemptsTextGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL3", attemptsTextGameLVL3); 

 } 

  

 function pickUpBeeper() 

 { 

  switch (true) 

  { 

   case(robotX == beeper1X && robotY == beeper1Y): 

   ctx.beginPath();  

   ctx.clearRect((beeper1X*105), (beeper1Y*105), 80, 80); 

   drawRobot(); 

    

   beeper1X = -1; 

   beeper1Y = -1; 

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

    

   case(robotX == beeper2X && robotY == beeper2Y): 

   ctx.beginPath();  
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   ctx.clearRect((beeper2X*105), (beeper2Y*105), 80, 80); 

   drawRobot(); 

    

   beeper2X = -1; 

   beeper2Y = -1; 

    

   numberOfBeepers++; 

   break;  

    

   default: 

   alert("Du står inte på en beeper, försök igen!"); 

   clearCanvas();   

  } 

   

  attemptsTextGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL3", attemptsTextGameLVL3); 

 } 

  

 function stopTimer() 

 { 

  time2 = performance.now(); 

   

  var totalTime = time2 - time1; 

   

  localStorage.setItem("textGameLVL3",totalTime);  

 } 

  

 function finish() 

 {   

  if(numberOfBeepers == 2)  

  { 

   stopTimer(); 
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   alert("Bra jobbat! Du plockade upp " + numberOfBeepers + " 
beepers och slutförde uppgiften."); 

  } else  

  { 

   alert("Alla beepers är inte upplockade. Försök igen."); 

   clearCanvas(); 

  } 

   

  attemptsTextGameLVL3++; 

  localStorage.setItem("attemptsTextGameLVL3", attemptsTextGameLVL3); 

 } 

 

  function giveUp() 

 { 

  var r = confirm("Är du säker på att du vill ge upp på den här leveln?"); 

   

  if (r == true)  

  { 

   time2 = performance.now(); 

   

   var totalTime = time2 - time1 + " - DNF"; 

   

   localStorage.setItem("textGameLVL3",totalTime);  

    

   alert("Du har valt att ge upp på den här leveln. Din tid kommer 
loggas med en notis om att du gett upp. Fortsätt lycka till!"); 

    

  } else  

  { 

   alert("Fortsätt försöka, lycka till!") 

  }  

 } 
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Appendix Z -  textGame.css 

body 

{ 

 

 width: 900px; 

 margin: 0 auto; 

 padding-top: 30px; 

 background-color: #eaeaea; 

} 

 

h1 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 

} 

 

h2 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 

} 

 

h3  

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 

} 

 

h4 

{ 

 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; 

 font-weight: normal; 
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} 

 

p 

{ 

 font-size: 12px; 

 font-family: arial; 

} 

 

 

canvas 

{ 

 background-color: #476d43; 

 

  margin-bottom: 70px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#tips 

{ 

 width: 480px; 

 background-color: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin-top: 20px; 

 margin-bottom: 20px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 
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 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#koordinater 

{ 

 width: 480px; 

 background-color: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin-top: 20px; 

 margin-bottom: 20px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#backHome 

{ 

 width:auto; 

 height: 15px; 

 position:fixed; 

 left:10px; 

 top:-10px; 

 bottom:0px; 

 padding: 20px 0px 10px 0px; 

 text-align: left; 

  

 border-radius: 10px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 
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 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#backHome a 

{ 

 font-family: verdana; 

 color: black; 

 text-decoration: none; 

 font-size: 10; 

 padding: 10px;  

} 

 

#codeArea 

{ 

 width:350px; 

 background: gray; 

 position:fixed; 

 right:0px; 

 top:0px; 

 bottom:0px; 

 padding: 20px; 

 text-align: center; 

 height: 100%; 

 overflow-x:auto; 

  

 -webkit-box-shadow: 0 15px 10px #777; 

 -moz-box-shadow: 0 15px 10px #777; 

 box-shadow: 0 15px 10px #777; 

} 

 

#titleDiv 
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{ 

 background: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin: 5px; 

 margin-bottom: 20px; 

 

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

#buttonPanel 

{ 

 background: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin: 5px; 

 margin-bottom: 20px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

 

.buttons  

{ 

 padding: 5px; 

 margin: 5px; 

} 

 

.runButton 
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{ 

 background-color: white; 

    color: black; 

    border: 2px solid green; 

} 

 

.runButton:hover 

{ 

    background-color: green; 

    color: white; 

} 

 

.hide 

{ 

 background-color: white; 

    color: black; 

    border: 2px solid red; 

} 

 

.hide:hover 

{ 

    background-color: red; 

    color: white; 

} 

 

.show 

{ 

 background-color: white; 

    color: black; 

    border: 2px solid red; 

} 
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.show:hover 

{ 

    background-color: red; 

    color: white; 

} 

 

#codeOutPut 

{ 

 background: #fff; 

 padding: 20px; 

 margin: 5px; 

 margin-bottom: 70px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

.clearButtons  

{ 

    background-color: white; 

    color: black; 

    border: 2px solid red; 

}  

.clearButtons:hover 

{ 

    background-color: red; 

    color: white; 

} 

#home  

{ 

 top: 0px; 
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} 

#spelplan 

{ 

 width: 480px; 

 background-color: #fff; 

 padding: 10px; 

 margin-top: 20px; 

 margin-bottom: 20px; 

  

 -webkit-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 -moz-box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) 
inset; 

 box-shadow:0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; 

} 

#spelplan p 

{ 

 display: inline-block; 

 font-size: 12px; 

 font-family: arial; 

} 

.giveUp  

{ 

    background-color: red; 

    color: white; 

    border: 2px solid white; 

} 

 

.giveUp:hover 

{ 

    background-color: white; 

    color: black; 

} 
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Appendix Å -  done.html 

<html> 

  <head> 

    

   <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="indexPage.css"> 

   <script src ="index.js" charset="utf-8"></script> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 

   <title>Roboy XY - Done</title> 

  </head> 

   

  <body onload="initDone(), resultReciept()"> 

   

   <div id="wrapper"> 

    

    <div id="statusBar"> 

     <p id="userName">Hej igen </p> 

     <p><a 
href="http://wwwlab.iit.his.se/a13molno/Exjobb/">Hem</a></p> 

    </div> 

       

    <div id="intro"> 

      

      

     <h1>Robot XY</h1> 

      

    </div> 

     

    <div id="doneBody"> 

     </p> 

     <h2>Kvitto</h2> 
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     <p id="text"> 

      Kopiera kvittot nedan genom att markera all 
text, högerklicka och välj kopiera. Gå vidare till enkäten genom att klicka på 
nästa, <br>ditt kvitto ska klistras in i den första frågan. 

     </p> 

      

     <p id="resultReciept"> 

     </p> 

      

     <div id="doneButton class="toForm"> 

      <h2><a 
href="https://goo.gl/forms/9jvc0RVhnoWOBgg63">Nästa steg ></a></h2> 

     </div> 

    </div> 

   </div> 

  </body> 

</html> 


