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Sammanfattning 
 

Problemet med gamification är de begränsningar som finns relaterat till fenomenet 

idag. De begränsningar som det oftast pratas om är hur belöningar i form av 

exempelvis poäng och medaljer prioriteras. Det är på grund av de här belöningarna 

som fokus skiftas från bland annat syfte och utformning och det lämnar mycket 

utrymme för utveckling. Därför är det intressant att undersöka hur gamification kan 

utvecklas och appliceras för att påverka användarnas inlärning och engagemang. 

Arbetet fokuserar på problemlösning med hjälp programmering i två olika miljöer, en 

med grafisk feedback och en utan. Mätningen utfördes på gymnasieelever och 

indikerade att grafisk feedback inte bara underlättar vid inlärning utan har en positiv 

påverkan på elevernas motivation att slutföra uppgiften.  

Nyckelord: [Gamification, Motivation, Inlärning, Grafisk feedback, Canvas, 

JavaScript] 
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1 Introduktion 
 

Gamification som term etablerades runt 2008 och syftar på användandet av speldesign-

element inom icke-spel kontext (Deterding et al., 2011a). Skillnaden mellan vad som är ett 

spel och en artefakt med spel-element är oklar. Däremot är avseendet för de olika 

applikationerna tydligt separerade. Samtidigt som spel har som avseende att skapa en 

njutbar upplevelse för användaren vill en artefakt med spel-element förbättra 

användarerfarenhet och engagemang (Mora et al., 2017).  

I det här arbetet representeras gamification i form av grafisk feedback. Grafisk feedback 

innebär en visualisering av interaktionen med ett gränssnitt och dess feedback. Som exempel 

på grafisk feedback presenteras det arbete som Bergin et al., (1996) skrev. I det arbetet 

skapades ett rutnät som användaren med hjälp av funktionsanrop uppmanades att 

manövrera sig utmed. Till skillnad från det arbete Bergin et al., (1996) skrev är artefakten för 

detta arbete webbaserad likt Boustedt et al., (2011). 

För att bedöma hur grafisk feedback påverkar användarnas motivation och inlärning har 

temporär motivationsteori samt Nielsens (1994) modell för användbarhet implementerats. 

Temporär motivationsteori som har sina rötter i hyperbolisk diskontering och pikoekonomi 

som ofta används för att beräkna prokrastinering samtidigt som Nielsens modell för 

användbarhet bryter ned artefaktens användbarhet i fyra olika delar; slagkraft, effektivitet, 

tillfredsställelse och lärbarhet.   

Problemet är att få applikationer använder gamification och att utvecklarna huvudsakligen 

använder sig av fenomenet i form av medaljer och poäng (Barik, Murphy-Hill, Zimmerman., 

2016). Något som författarna även anser dra fokus från syfte och utformning beträffande 

gamification och de möjligheter som spel-element medför. Utformningen av gamification och 

hur den förväntas påverka användarna är helt beroende av den tänkta målgruppen. I det 

arbete Olsson, Mozelius och Collin (2016) genomförde samt Khan et al., (2017) gjordes 

studierna på elever. De upptäckter som Olsson, Mozelius och Collin (2016) och Khan et al., 

(2017) konstaterade var att majoriteten av deltagarna påverkades positivt av spelbaserad 

undervisning. Syftet med detta arbete var att besvara forskningsfrågan: Har grafisk feedback 

en positiv påverkan hos elever på gymnasienivå angående inlärning och motivation? 

För att besvara forskningsfrågan gjordes en användarstudie i form av ett experiment. 

Forskningsmetodiken grundade sig i den studien som genomfördes av Ibanez, Di-Serio och 

Delgado-Kloos (2014) med inslag från Khan et al., (2017). Det medför att experimentet 

kommer delas upp en kvantitativ del och en kvalitativ där grafisk feedback undersöks på 

gymnasieelever.  

Artefakten är som tidigare nämnt webbaserad och har utvecklats med JavaScript och Canvas. 

Med Canvas gav det möjlighet att visualisera den grafiska feedbacken samtidigt som 

JavaScript gav artefakten den funktionalitet som krävdes för att efterlikna det arbete Bergin 

et al., (1996) presenterade. Genomförandet av artefakten går att följa på Github 

(https://github.com/a16adala/exjobb2019).  

https://github.com/a16adala/exjobb2019
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2 Bakgrund 

2.1 Gamification 

Gamification började dyka upp på sent 1900-tal med klara kopplingar till HCI eller human-

computer interaction (Deterding et al., 2011a). Termen gamification å andra sidan är avsevärt 

yngre. Termen härstammar från den digitala medieindustrin (Deterding et al., 2011a). De 

tidigaste dokumenterade arbetena innehållande termen gamification dröjde dock tills 2008. 

Däremot skulle det ta ytterligare flera år innan termen hade fått ett mer stabilt fotfäste 

(Deterding et al., 2011a).  

Innan gamification kunde etableras på den akademiska kartan måste först och främst termen 

och andra redan befintliga “gamifierade” applikationer skilja sig markant från tidigare 

fenomen och forskningsområden. Om så vore fallet, måste de placeras med korrekt relation 

till de redan existerande områdena. Deterding et al., (2011a) menar att detta är fallet och 

definierar gamification som följande: Gamification är användandet av speldesign element 

inom icke-spel kontext. 

Vad som skiljer ett spel och en artefakt med spelelement är aningen abstrakt. Gränsen mellan 

dem är oftast suddig och för att försvåra saken är den även beroende på dynamiska faktorer 

som subjektivitet (Deterding et al., 2011a). Deterding et al., (2011a) skriver om hur användare 

kan mena att de spelar applikationen snarare än att de använder den beroende på 

användarnas personliga uppfattningar för att nämna ett exempel. Även en enkel sak som att 

införa en informell regel eller att ett mål delas bland en grupp användare kan vara tillräckligt 

för att artefakten med spelelement ska klassas som ett spel (Deterding et al., 2011a). Den 

gemensamma nämnaren är spelelement och de är båda uppbyggda av dem enligt Mora et al., 

(2017) men det som skiljer spel från en artefakt med spelelement är just kontexten som 

Deterding et al., (2011a) tar upp i sin definition av gamification. Till skillnad från spel som 

har som fokus att ge en njutbar upplevelse har gamification som uppgift att höja engagemang 

i en kontext av icke-spelkaraktär (Mora et al., 2017).                 

Termen gamification är en paraplyterm för användandet av spelelement (Deterding et al., 

2011b). Spel-elementens ändamål är att förbättra användarerfarenheter och engagemanget 

hos användaren i icke-spel tjänster och applikationer (Deterding et al., 2011b). Spelelement 

kan ses som byggstenar för att skapa ett spel (Deterding et al., 2011a). Begränsningar kring 

vad som är spel-element är svåra att sätta eftersom det kan ha en negativ effekt på resultatet 

(Deterding et al., 2011a). Spel-element inom gamification är därför förklarade som element 

förknippade med spel även om det lämnar utrymme för debatt över vad som förknippas och 

med spel och inte (Deterding et al., 2011a). 

2.2 Grafisk feedback 
 

Användandet av gamification föregår dess etablering som term. I en studie av Bergin et al. 

(1996) kan man läsa om ett tidigt koncept kallat Karel++. Idén var att med hjälp av grafisk 

feedback lära ut programmering och drog nytta av den direkta interaktionen mellan 

gränssnitt och feedback. Spelet baserades på C++ och användarens uppgift bestod av att 

samla in beepers, utspridda över rutnätet, se figur 1. För att genomföra uppgiften 

uppmanades användaren att skriva kod som hjälpte en robot (Karel) att förflytta sig på 

utmed rutnätet i x och y-axel. 
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Figur 1 - Illustration av Karel++’s rutnät med utplacerade beepers 

Figur 1 illustrerar ett rutnät med två beepers utplacerade i form av de röda cirklarna. 

Roboten Karel är illustrerad i form av den gråa fyrkanten. För att Karel ska lyckas med sin 

uppgift att samla in beeper 1 och 2 måste en förflyttning i x-led genomföras fyra gånger. 

Därefter två förflyttningar i y-led som innebär att Karel kan plocka upp beeper 2. Sedan 

ytterligare en förflyttning i y-led för att plocka upp beeper 1 vilket innebär att Karel är klar.  

Rörelsemekaniken är som sådan att för att gå åt ett håll inleds koden med en direktion. 

Därefter rör man sig önskat antal steg i den riktningen. Direktionen ändras i inkrement av 90 

grader för varje gång koden skrivs in för att vända Karel åt höger eller vänster. Användaren 

kan däremot inte se sina framsteg eller potentiella felmeddelanden innan hela koden har 

körts. Ett exempel på hur uppgiften kan lösas går att se i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några år senare gjordes ett liknande spel av Becker (2001). Becker valde däremot att basera 

Figur 2 – Exempel på kod för att lösa uppgiften 
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spelet på Java men behöll spelplanen och regelsättningarna från den tidigare skapelsen av 

Bergin et al., (1996).  

2.3 Webbaserade spel 

Spel avsedda för inlärning har funnits tillgängliga sedan en lång tid tillbaka i olika former. 

Webbaserade spel vars syfte att lära ut finns det också en stor mängd av. Ett exempel på detta 

kan vara det webbaserade spelet Gidget (2019) som går att jämföra med det spel som Bergin 

et al., (1996) och Becker (2001) skapade. Då spelen delar likfärdigheter bland annat grafisk 

men även gällande strukturen kring problemlösningen eftersom kod används för att lösa 

uppgifter. 2014 gjordes en studie av Lee och Ko där de undersökte om inlärningsprocessen 

hos användarna blev kortare om koden redan fanns men med trasig syntax. Gidget (2019) 

visade i en studie substantiellt öka kunskaper kring programmering oberoende av de olika 

målgrupper som studien involverade (Lee, Ko (2015).  

Fyra år innan verket av Lee et al., (2015) skrev Boustedt et al., (2011) en användarstudie där 

användarna förklarar hur webbaserade spel med syfte att lära ut har en positiv påverkan på 

deras förmåga att lära sig och förståelse över det som lärs ut. I den här studien rör det sig om 

en webbaserad applikation med spelelement.  

2.4 Motivationsteori 
 

Temporär motivationsteori eller TMT har sitt ursprung i Ainslie och Haslams studier; 

Picoeconimics och Hyperbolic Discounting (Siaputra, 2010). Pikoekonomi är en term som 

Ainslie använder för att beskriva den tendens personer har att föredra mer direkta belöningar 

före långsiktiga. Dessutom ökar den tendensen desto närmre personen är att ta emot 

belöningen (Ainslie, 1992). Hyperbolisk diskontering är en teori som förklarar hur en person 

har en tendens att välja en mindre belöning om tiden det dröjer innan belöningen kan 

tillhandahållas är kortare än fördröjningen till den större (Haslman, 1992). TMT föreslår 

teorin att en person alltid prioriterar aktiviteter som lovar att resultera i högsta 

användbarhet, åtminstone från den personens perspektiv vid det specifika tillfället (Siaputra, 

2010). Prokrastinering är med andra ord resultatet av att en person anser att genomförandet 

av en uppgift leder till en låg användbarhet.  

På grund av det ursprung som TMT har innebär det att flera komponenter från 

pikoekonomin medföljer. Användbarhet, förväntan, värde, fördröjnings-känslighet och 

tidsfördröjning för att nämna några (Steel, 2007). För att beräkna motivation föreslår TMT 

en formel, se figur 3. TMT-formeln i sin enklaste form förklaras och beräknar användbarhet 

som följande:  

 Inledningsvis multipliceras förväntan med värdet där förväntan innebär 

uppfattningen kring sannolikheten att något lyckas. Värdet innebär prioritering av 

aktiviteter.   

 Produkten av förväntan multiplicerat med värdet divideras sedan med fördröjnings-

känslighet gånger tidsfördröjning. Fördröjnings-känslighet innebär den benägenhet 

en person har att välja en kortvarig belöning. Tidsfördröjning innebär den tid det 

tar innan belöningen erhålls.  



 

 5 

 

Figur 3 –Simplifierad version av TMT-formulan 

Eftersom pikoekonomi och hyperbolisk diskontering är kopplade till ekonomi måste 

formulans täljare och nämnare ersättas. 2006 skrevs en studie som resulterade i att tre 

förhållanden som påverkar prokrastinering, kunde identifieras (Steel, König., 2006). De tre 

förhållandena beskrevs som oklara instruktioner, brist på uppmuntran och deadlines. När 

förhållandena appliceras på TMT-formulan ser formulan ut som följande, se figur 4 

(Siaputra., 2010). 

 

Figur 4 – TMT-formula för prokastinering 

Faktorer som otydligt avsikt med uppgiften, metod och förväntat resultat kan leda till att 

personen som ska genomföra uppgiften mister självförtroende. En uppgift som uppmuntrar 

och belönar uppgiftstagaren kan leda till att genomförandet blir mer åtråvärt (Siaputra., 

2010). En uppgift som istället presenterar en mindre åtråvärd natur kan leda till 

prokastinering. Detta innebär att de enda förhållandet som talar för ett genomförande är 

deadlines (Siaputra., 2010).   

2.5 Användbarhet 
 

Nielsen presenterade en modell gällande användbarhet 1994, se figur 5. Nielsen delar upp 

användbarhet i fyra olika delar (Abran et al., 2003). De fyra delarna består av:   

 Effectiveness  

 Efficiency  

 Satisfication 

 Learnability      
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Figur 5 – Illustration av Nielsens avändbarhets-modell 

Enligt Nielsen representerar slagkraft de antal uppgifter som genomförs. Effektivitet menar 

Nielsen bestå av den tid det tar att genomföra en uppgift, tid spenderat på misslyckandet, 

felprocent, frekvens av behov av hjälp och antalet inmatningar av fel kommandon. Vidare 

skriver Nielsen att tillfredsställelse består av antal gånger som användaren uttryckte 

frustration och användarens inställning angående funktion och karaktärsdrag (Abran et al., 

2003).  
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3 Problemformulering 

Problemet med gamification är de begränsningar som finns inom området idag. De 

begränsningar som det oftast pratas om är hur belöningar i form av exempelvis poäng och 

medaljer prioriteras. Det är på grund av de här belöningarna som fokus skiftas från bland 

annat syfte och utformning beträffande gamification och de möjligheter som spel-element 

medför (Barik, Murphy-Hill, Zimmerman., 2016).   

Vilka områden som gamification bör användas i och hur det bäst utformas påverkas av vilken 

målgrupp som den webbaserade applikationen är utvecklats för. Då yngre användare kan 

uppskatta en mer spel-orienterad upplevelse kan äldre föredra ett mer utvecklat 

belöningssystem. I en studie av Olsson, Mozelius och Collin (2016) diskuterar de aspekter 

kring spel och dess grafiska feedback. Diskussionen behandlade tesen att den grafiska 

feedbacken har en större påverkan än ett belöningssystem. Grafisk feedback i en 

programmeringsmiljö i syfte att underlätta i inlärningsprocessen har visat sig vara effektivt. 

Då studien av Olsson, Mozelius och Collin (2016) i ett senare skede presenterade resultat från 

elever med övervägande andel för grafisk feedback i inlärningssyfte än emot.   

Applikationen är webbaserad och inspirerades av det arbetet som Bergin et al., (1996) och 

Becker (2001) gjorde med Karel++. Då grund idén är att användaren ska med hjälp av grafisk 

feedback och instruktioner manövrera sig över ett begränsat område med rörlighet utmed x 

och y axel. Diagonala rörelser kommer inte att vara ett alternativ. Instruktionerna har som 

uppgift att ge ledtrådar till hur exempelvis användaren ges möjlighet att manövrera sig nedåt 

istället för en potentiell limitering till ett vågrätt rörelsemönster. 

Applikationen drar nytta av kod för att karaktären ska kunna förflytta sig likt Bergin et al., 

(1996) och Becker (2001). Koden kommer att skrivas av användarna och bestå av JavaScript 

tillskillnad från Bergin et al., (1996) och Becker (2001) som baserade sina spel på C++ 

respektive Java. Uppgiften är att samla in ett antal utspridda föremål innan nivån är 

avklarad. Föremålen benämns som ”beepers” av Bergin et al., (2001) och gör även det i detta 

arbete. Instruktioner och felmeddelanden kommer att visas för användaren beroende på 

interaktionen med artefakten.  

3.1 Mål 
 

Syftet med det här arbetet var att få en uppfattning kring huruvida gamification i form av 

grafisk feedback har en positiv påverkan hos elever på gymnasienivå angående inlärning och 

motivation. Därför analyserar arbetet dels aspekter från Nielsens användbarhets-modell och 

motivation utifrån temporär motivationsteori. Det är med Nielsens användbarhets-modell 

och TMT-formeln som bedömningen angående huruvida gymnasieeleverna påverkas 

gällande inlärning och motivation.  

 

Forskningsfråga: Har grafisk feedback en positiv påverkan hos elever på gymnasienivå 

angående inlärning och motivation? 

 

För att ge möjlighet att besvara denna fråga måste fyra objektiv adresseras: 

 

1. Få kunskap kring området via undersökning av tidigare litteratur. 
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2. Utforma ett experiment och implementera funktionalitet för att samla in relevant data. 

3. Utföra experimentet och samla in data. 

4. Analysera resultatet och presentera en sammanställning.  

3.2 Hypotes 

Nollhypotes HN1 är att problemlösning med programmering som fokus i en miljö nyttjande 

grafisk feedback kommer leda till positiv påverkan på inlärning. Detta i jämförelse med en 

textbaserad dock identisk uppgift. Alternativ hypotes HA1 är att inlärning inte kommer 

påverkas. Nollhypotes HN2 är att grafisk feedback kommer ha en positiv påverkan på 

elevernas motivation att slutföra uppgiften. Alternativ hypotes HA2 är att grafisk feedback 

inte kommer ha en påverkan på elevernas motivation att slutföra uppgiften   

För att resultatet ska kunna verifiera eller falsifiera givna hypoteser jämförs senare i arbetet 

de resultat från respektive variant av applikationen. Där varianten med den grafiska 

feedbacken kommer jämföras mot den textbaserade. Om utformningen av testet går 

planenligt kommer det vara två nivåer med en stegrande nivå av svårighet på respektive 

variant. Svårigheten kommer höjas genom att öka antalet beepers per nivå. 
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4 Metod 

För att verifiera eller falsifiera hypoteserna kommer en användarstudie genomföras i form av 

ett experiment. Ett experiment fokuserar på variabler och hur de påverkas av de 

experimentella förhållandena (Berndtsson et al., 2008). Oftast används experiment för att 

verifiera eller förklara en hypotes som falsk (Berndtsson et al., 2008) vilket detta arbete 

eftersträvar att besvara.  

Forskningsmetodiken för arbetet grundar sig i den studie som Ibanez, Di-Serio och Delgado-

Kloos (2014) genomförde på elever med datavetenskap som studieområde. I studien av 

Ibanez, Di-Serio och Delgado-Kloos (2014) förde de loggar på saker som exempelvis; “antal 

försök att kommunicera med klasskamrater innan och efter de nått sitt mål” och “antal försök 

till att göra roliga aktiviteter innan och efter de nått sitt mål”. De mätte även hur väl eleverna 

presterade innan och efter experimentet i ett test för att se hur mycket de tog med sig från 

experimentet. Utifrån studien av Ibanez, Di-Serio och Delgado-Kloos (2014) har jag utformat 

mitt experiment på så vis att både kvantitativt och kvalitativt data ska samlas in. Dessutom 

har forskningsmetodiken fått inslag från den forskning som Khan et al., (2017) genomförde. I 

den studie Khan et al., (2017) genomförde presenterades resultat gällande elever på 

gymnasienivå vilket gav upphov till att detta arbete har inriktat sig på gymnasieelever.  

Den kvantitativa datan kommer samlas in med hjälp av loggar. Loggarna kommer mäta hur 

snabbt användaren tog sig igenom testet från början av testet till slutet då sista nivån är 

avklarad. Loggarna används för att besvara huruvida den grafiska feedbacken har en 

påverkan på inlärningstiden. Utöver den tidsbaserade insamlingen av data har ett fåtal frågor 

formulerats. Frågorna kommer ställas i en enkät. Utformningen av frågorna gjordes utifrån 

de tidigare presenterade modellerna gällande temporär motivationsteori och Nielsens 

användbarhets-modell.  

Målet med frågorna är att få en klarare bild om hur testet uppfattades av de användarna som 

deltar i undersökningen. Eftersom min undersökning inte enbart involverar tiden det tar för 

en person att slutföra testet utan även hur de ställer sig till inlärning med grafisk feedback 

kontra inlärning utan. Med hjälp av enkäten kan kvalitativ data samlas in och besvara om 

den grafiska feedbacken höjde motivationen.  

Artefakten behöver att jämföras mot något utan grafisk feedback vilket innebär att en 

altererad textbaserad variant kommer skapas. Tanken är att användarna i målgruppen 

kommer slumpas in i en av två grupper. Det som skiljer grupperna åt är enbart vilken variant 

de inleder experimentet med. Användarna slumpas till grupperna för att ha en jämnt 

fördelad skillnad mellan vilket spel användarna inledde experimentet med. När användarna 

är klara med det testet får de övergå till den andra varianten. Alla personer som genomför 

testet får en tid som motsvarar hur lång tid det tog från och med att testet startades tills att 

det slutfördes. När en användare är klar med hela testet får den enkäten. Resultatens uppgift 

är då sedan att visa vilken applikation som generellt löstes under kortast tid samt vilken 

testpersonerna ansåg höja deras motivation.  

Testen kommer vara identiska för båda spel-varianterna och med andra ord kunna 

genomföras med samma mängd kod och syntax. Det enda som får ändras är huruvida den 

grafiska feedbacken är närvarande eller inte för att undvika icke replikerbara förändringar 

gällande faktorn. Oklarheter kring hur faktorn förändras får inte existera. Sammanblandning 
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av orsaksfaktorer leder till att det blir omöjligt att urskilja två faktorer från varandra (Wohlin 

et al., 2012).  

4.1 Metoddiskussion 
 

Arbetena som Bergin et al., (1996), Becker (2001) och Mora et al., (2017) genomförde lade 

fokus på den påverkan grafisk feedback och gamification har ur ett lärarperspektiv. Det här 

arbetet och dess metod skiljer sig från dem då det istället fokuserar på användarna och hur 

gamification kan influera inlärningen och höja användarnas motivation. Motivation hos 

studerande är ett välkänt problem inom diverse pedagogiska sammanhang även på 

högskolenivå (Mora et al., 2017). 

 

Arbetet är webbaserat för att lättare nå fler användare med artefakten. Anledningen till att 

JavaScript valdes som språk var huvudsakligen på grund av den interaktivitet som eftersöks. 

Det är med HTML5 Canvas i kombination med JavaScript som eftersökt interaktion kan nås. 

Dessutom är JavaScript det mest populära programmeringsspråket för webben i nuläget 

(Gizas, Christodoulou, Papatheodorou., 2012).     

 

Det hade kunnat vara aktuellt med en fallstudie utifrån de presenterade hypoteserna. 

Däremot har en fallstudie har ej valts som metod då utövandet av en fallstudie innebär att 

studien genomförs i den miljön som den är tänkt att implementeras i (Berndtsson et al., 

2008). Detta hade resulterat i att artefakten hade blivit implementerad i en faktisk 

undervisningsmiljö. En undervisningsmiljö där användarna i det här fallet studenter studerar 

med inriktning mot programmering. Problemet med en fallstudie i det här arbetet är att det 

tar tid och det kräver en substantiell mängd data som måste analyseras (Berndtsson et al., 

2008). 

 

Implementation är en annan typ av metod. I den här metoden läggs fokus på artefaktens 

funktionalitet och förväntningar (Berndtsson et al., 2008). Funktionalitet och förväntningar 

på en artefakt beror helt på dess utformning och ändamål. Då implementationen kan testas 

på användare ligger fokus på artefaktens validitet och trovärdighet för att bibehålla dess 

relevans för forskningen (Berndtsson et al., 2008). Till skillnad från ett experiment som 

lägger fokus på att besvara en hypotes som det här arbetet revolverar kring (Berndtsson et 

al., 2008). Arbetet är webbaserat och svarstider på artefakten kan därför genomföras för att 

mäta artefaktens funktionalitet och huruvida förväntningarna uppfylls. Däremot är svarstider 

ointressant i den här användarstudien. 

 

Enkäter och intervjuer är de vanligaste instrumenten för insamling av data de har båda sina 

för och nackdelar. Då enkäter kan nå ett större antal personer besitter de inte förmågan att 

besvara komplexa frågeställningar (Wohlin et al., 2012). Eftersom en enkät inte involverar 

direkt kommunikation mellan forskaren och användaren kan frågor misstolkas (Berndtsson 

et al., 2008). Det i sin tur kan leda till att hela arbetet ifrågasätts (Berndtsson et al., 2008). 

Intervjuer leder även oftast till att frågorna besvaras med användbara svar för forskningen 

eftersom frågeställaren kan besvara oklarheter gällande frågorna (Wohlin et al., 2012). Men 

även om mycket talar för en insamling av data med hjälp av intervjuer finns det fortfarande 

aspekter som talar emot. Först och främst så kommer all insamling av den kvalitativa datan 

att göras på plats. Detta innebär att frågor gällande enkäten kan besvaras för att undvika 

missförstånd. Dessutom måste intervjuer tolkas av frågeställaren vilket kan leda till att den 
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intervjuade blir missförstådd. Tid är också en viktig faktor. Eftersom ett större antal personer 

kommer involveras i experimentet blir intervjuer för tidskrävande. Slutligen berättar Wohlin 

et al., (2012) att när tillvägagångssätt och teknik ska diskuteras är en enkät att föredra. 

 

4.2 Metodsteg 
 

Inledningsvis kommer en hemsida att skapas där de båda miljöerna senare implementeras in 

på. Miljön med den grafiska feedback kommer att implementeras först då den består av fler 

element och antagningsvis kommer ta längre tid att utveckla. Miljön kommer likna den 

Bergin et al., (1996) och Becker (2001) skapade. Miljön kommer byggas med hjälp av 

JavaScript. Hur miljön framstår för användaren kommer förändra sig beroende på den kod 

som användaren matar in.   

 
Därefter kommer den textbaserade miljön att utvecklas och implementeras. Den 
textbaserade miljön avsaknar den grafiska feedbacken men består av identiska uppgifter. Den 
textbaserade miljön kan även utföras analogt eller med andra ord på papper om det skulle 
visa sig att tiden skulle bli knapp. Eftersom den textbaserade miljön inte kräver en digital 
lösning är det möjligt att skapa samma miljö analogt. 
 

4.3 Etik 
 

Den forskning utförs i det här arbetet involverar andra personer vilket i sin tur medför vissa 

komplikationer. För att det ska vara tillåtet att samla in data från andra personer måste ett 

antal regler och lagar följas. Singer och Vinson startade en diskussion gällande etiska 

problem och kom fram med fyra nyckelprinciper (Singer, J, Vinson, N.G. 2008). De fyra 

principerna lyder som följande:   

 

 Testpersonerna måste ha gett informerat samtycke till studien.  

 Studien måste besitta ett vetenskapligt värde. 

 Forskarna måste vidta alla möjliga åtgärder för att bibehålla konfidentialiteten av 

datan och känslig information måste hållas under sekretess. 

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

med studien. 

 

Arbetet eftersträvar god validitet och trovärdighet för att resultatet ska vara så pålitligt som 

möjligt (Berndtsson et al., 2008). Därför är all  kod offentlig och kan nås på Github (2019). 

Det innebär att experimentet är upprepningsbart vilket i sin tur ökar tillförlitligheten. 

Upprepningsbarhet och nyttan det medför är även något som Wohlin et al., (2012) lyfter 

fram. Det är dessutom viktigt här att hålla sig till den målgrupp som testet är utformat för. 

Anledning till att testerna har utförts på samma målgrupp är för att eliminera möjligheten att 

datainsamlingen blir irrelevant till den forskning som arbetet berör. 

 

Wohlin et al., (2012) tar även upp fyra hot gällande validitet som påverkar alla former av 

experiment. De fyra hoten kan ses som en checklista och innehåller följande punkter:  

 

 Hot mot validitet gällande bedömning av relationen mellan behandlingen och 

resultatet från experimentet och hur korrekt den bedömningen är. 
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 Hot mot intern validitet som kan innebära att en fristående variabel påverkas utan 

forskarens kännedom. 

 Hot mot validiteten av resultaten då en generalisering kan äga rum för att passa en 

teori bakom experimentet.  

 Hot mot extern validitet är förhållanden som begränsar möjligheten att generalisera 

resultaten av experimentet för industriell praxis. 

 

För att motverka hoten på den första punkten har intervjuer att undvikits. Eftersom svar i en 

intervju måste tolkas kan det leda till att den intervjuade bli missförstådd. Det i sin tur leder 

till en felaktig bedömning i resultatet. Dessutom har tiderna som loggats gjorts digitalt med 

hjälp av kod för att visa en precis bild som möjligt. Den andra punkten motverkades på så vis 

att den grafiska feedbackens närvaro är den enda faktorn. Syntaxen och innehållet gällande 

uppgiften bibehölls konstant för att eliminera chansen att andra faktorer tillkommer som 

påverkar validiteten på resultaten. Experimentet och insamlingen av dess data genomfördes 

under spannet av en timme. På så vis undanröjs risken av att nya okända faktorer som kan 

dyka upp om experimentet utövas över spannet av mer än en dag samt höja motivationen hos 

testpersonerna. Tredje punkten motverkades genom att öppet förklara forskningens 

avseende och därmed påvisa att ingen gömd agenda fanns. Därmed styrka validiteten i 

resultatet istället för att visa en potentiellt skev bild som bättre stämmer överens med 

hypotesen.  

 
Hot mot extern validitet som testpersoner, plats och tid motverkades genom att utföra 

experimentet på testpersoner som inte jobbar med programmering för att bibehålla 

experimentets integritet. Då programmerare dels är överkvalificerade utifrån utformningen 

av testet kan de även ha en vinklad syn från egna erfarenheter inom området. Experimentet 

utfördes dessutom med hjälp av moderna verktyg som testpersonerna var bekväma med samt 

är logiska för sammanhanget, marknad och område.  
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 

5.1.1 Canvas 
 

Webbaserade spel kan byggas med hjälp av SVG eller HTLM5 Canvas för att nämna två av 

flera valmöjligheter. Båda är HTML-element och har egenskaper som ett spel kan dra nytta 

av. SVG används oftast för att rita ut skalbar vektorgrafik på webben eller i andra 

applikationer även om det finns stöd för händelsehantering (Bowler, J et al., 2001).  

Den primära mekanism som använts är däremot HTML5 Canvas som besitter ytterligare 

funktionalitet som är användbar vid utvecklingen av ett webbaserat spel (Fulton, S, Fulton, J. 

2013). W3schools rekommenderar dessutom HTML5 Canvas för spelutveckling i en 

webbaserad miljö framför SVG (W3schools.com, 2019). Med HTML5 Canvas ges möjligheten 

att med hjälp av JavaScript, rita ut samt sudda bort olika element. Händelsehanteringen kan 

därför byggas på ett sådant sätt att det skapar illusionen av att element inom Canvas-området 

förflyttar sig, antingen automatiskt via exempelvis ”Timing Events” eller beroende av 

användarinmatning. Användarinmatning spela en stor roll i implementationen.   

5.1.2 JavaScript 
 

För att användarinmatningen ska fungera på ett sådant vis som tidigare presenterats i det 

arbete som Bergin et al., (1997) genomförde måste inmatning på något sätt hanteras och 

köras med en korrekt ordningsföljd. JavaScript har en inbyggd funktion benämnd Eval(). 

Funktionen Eval() ger programmerare möjligheten att förlänga applikationer närhelst och 

näst intill på vilket sätt som helst (Richards, G et al., 2011).  Funktionens namn härstammar 

från engelskans ”evaluate” och betyder ”utvärdera”. Den utvärdering som görs kan 

implementeras på HTML-elementet ”textarea” som när det fylls lagrar informationen som en 

sträng, se figur 6. Eval() tolkar sedan strängen från början till slut och kan därför köra 

funktionerna med korrekt ordningsföljd, se figur 7.  

 

Figur 6 – Illustrerar den HTML som ovanstående text beskriver. 

Textfältet kan sedan fyllas med funktionerna i önskad ordning. När textfältet är ifyllt är det 

enbart att trycka på knappen för att händelsehanteringen ska köra funktionerna som 

strängen innehåller. Funktionerna som exekveras i det här fallet kommer att visa varsin alert-

ruta som berättar vilken funktion som har körts och därmed tydligt visa att ordningsföljden 

är korrekt.  
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Figur 7 – Illustrerar den JavaScript-kod som ovanstående text beskriver. 

Det finns uppenbar problematik med eval() eftersom det ger möjligheten att köra funktioner 

som obehöriga kan dra nytta av (Richards, G et al., 2011). Det kan i sin tur leda till att 

obehöriga användare ges tillgång till känslig information eller orsaka allvarliga störningar 

gällande hemsidans funktionalitet. Mozilla Developer Network (2019) tar tydligt avstånd från 

eval() och menar att det finns snabbare och säkrare alternativ. Den bedömning som gjorts 

utifrån för och nackdelar med eval() är att i detta specifika arbetet så ska det inte kunna leda 

till att någon obehörig kan dra nytta av den funktionaliteten som finns på artefakten.    

5.2 Implementation 
 

Inledningsvis skapades den spelplan som kommer att användas för spelet med grafisk 

feedback. Funktionen som ritar ut spelplanen är benämnd initcanvas(), se figur 8. Den 

kommer att rita ut ett canvasfält med ett rutnät likt det Bergin et al., (1996) skapade. 

Funktionen initcanvas() exekveras när hemsidan laddas. Utöver att rita ut spelplanen så 

kommer den även att berätta för funktionerna drawrobert() och drawBeeper() vart respektive 

spelobjekt ska ritas ut. Variablerna robertX, robertY, beeperX, beeperY och ctx som används 

av initcanvas() definieras globalt eftersom dem kommer att användas av andra funktioner.  
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Figur 8 – Funktionen initcanvas() 

Rutnätet ritas ut med hjälp av en for-loop som ritar ut en linje horisontellt och vertikalt för 

varje gång 100 pixlar har passerats inom en area på 500 x 500 pixlar. Detta konkluderar 

skapandet av spelplanen för spelet med grafisk feedback.   

Efter att rutnätet har skapats gjordes funktionen drawrobert() som ritar ut en orange 

rektangel, se figur 9. Koordinaterna som rektangeln kommer att ritas ut på beror på det 

värdet som sätts när robertX och robertY definieras. Variablernas värden är statiska vilket 

innebär att robertX och robertY alltid kommer vara 0 respektive 4. Mer om varför 

koordinaterna är statiska i kapitel 5.3.2.  

 

Figur 9 – Funktionen drawrobert() 

Funktionen drawBeeper() skiljer sig enbart på så vis att rektangeln byts ut till en cirkel och 

får unika koordinater. Koordinaterna för beeperX och beeperY är dynamiska och kommer 

därför att slumpas varje gång hemsidan laddas, se figur 10. Mer om varför de variablerna är 

dynamiska och varför det inte kan få vissa koordinater i kapitel 5.3.2. 

 

Figur 10 – Slumpar koordinater för beeperX och beeperY.  

Funktionen som hanterar den inbyggda funktionen Eval() är benämnd run(). Funktionen 

run() kollar först med hjälp av en if-sats om pickup() knappen på hemsidan har aktiverats, se 

figur 11. När variabeln ”runpickup” är noll talar sidan om för användaren att reglerna inte har 

följts och antalet försök ökas med ett. Sedan sparas antalet försök och textrutan nollställs.  
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Figur 11 – Funktionen run() 

Om pickup() knappen har aktiverats kallas även funktionen checkup() som sätter variabeln 

runpickup till ett. Då sätts värdet från textfältet till variablen ”runnablecode”. Textfältets 

värde är beroende av de knappar som användaren kombinerar för att lösa uppgiften. De 

knapparna är kopplade till funktionerna Up(), Down(), Left(), Right() och pickUp(). 

Funktionen Eval() tolkar sedan det värdet som en sträng och exekverar de funktionerna när 

strängen är tolkad. Därefter töms textfältet. 

 

För att knapparna korrekt ska fylla det värde som textfältet ska innehålla har följande kod 

skrivits, se figur 12. Funktionen showcode() är dynamisk och kollar vilken knapp som 

aktiveras och för sedan in det värdet till det id som textfältet har fått. Funktionen showcode() 

exekveras när varje gång användaren använder någon av de knappar som krävs för att lösa 

uppgiften.  

 

 
 

Figur 12 – Kod för att fylla textfältet. 

 
Beroende på textfältets värde kan fem olika funktioner kallas. Som tidigare nämnt är det 

funktionerna Up(), Down(), Left(), Right() och pickUp() som styr roboten. Funktionerna 

Up(), Down(), Left(), Right() och pickUp() kör näst intill identiskt kod. Funktionen Up() kör 

en serie av if-satser som inledningsvis kontrollerar om värdet på variabeln robertY är större 

än noll, se figur 13. Om det stämmer minskas värdet robertY vilket i sin tur leder till att 

roboten kan förflytta sig uppåt på spelplanen. Därefter exekveras funktion drawrobert() för 

att visa den rutt användaren valde när uppgiften löstes. Om variabeln ”pickupFail” är 1 

exekveras funktionen resetgame() som laddar om hemsidan. Variabeln pickupFail är 

definierad globalt och ändras till 1 om funktionen pickUp() exekveras utan att koordinaterna 

överensstämmer mellan roboten och beepern.  
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Figur 13 – Funktionen Up() 

När ingen av ovanstående if-satser stämmer talar hemsidan om för användaren att Robert 

har gått in i en vägg. Därefter sätts variabeln ”wallcrash” till ett som definieras globalt  

eftersom den även används i funktionen pickUp(). Därefter ökas antalet försök med ett och 

sparas i localstorage och hemsidan laddas om.   

Funktionen som kollar om uppgiften är avklarad är benämnd pickUp(). Likt funktionerna 

som styr roboten exekveras en serie if-satser, se figur 14. Den inledande if-satsen kollar om 

robertens x och y koordinater stämmer överens med de koordinater som beepern har. 

Därefter hämtar variablerna ”stop” och ”y” det aktuella tiden i millisekunder. Variabeln ”ttc” 

defenieras globalt och innehåller den lokalt sparade variablen ”x” som sätts tidigare i 

funktionen TTC(), se figur 16. Variabel x subtraheras med variabel y för att beräkna den tid 

det tog för användaren att lösa uppgiften. Eftersom värdet på ttc är negativt används den 

inbyggda funktionen Math.abs() som returnerar det absoluta värdet på variabeln. Därefter 

sparas den tiden lokalt och funktionen lvl1completed() exekveras.  

 

Figur 14 – Funktionen pickUp() 
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Om koordinaterna inte överensstämmer kollar funktionen pickUp() först om variabeln 

wallcrash är ett. Som tidigare nämnt sätts wallcrash till ett om roboten har gått in i en vägg 

innan funktionen pickUp() anropas. Visar det sig att wallcrash är ett laddas hemsidan om. 

Har däremot användaren inte gått in i vägg och anropat pickUp() utan att stå på korrekt 

koordinat talar hemsidan om för användaren att beepern inte är upplockad. Därefter sätts 

variabeln pickupFail till ett som används i bland annat funktion Up(). Slutligen ökas antalet 

försök med ett som sparas lokalt följt av en sidomladdning. 

Funktionen lvl1completed() utför tre uppgifter. Först talar den om för användaren att 

uppgiften är avklarad. Sedan göms den funktionalitet på sidan som förflyttar roboten, 

textrutan och möjligheten att köra koden på nytt. Därefter med hjälp av innerHTML sätts 

värdet på div-taggen med id:et ”nextlevel” till en länk som leder till nästa nivå för spelet med 

grafisk feedback, se figur 15. 

 

Figur 15 – Funktionen lvl1completed() 

För att tiden till slutförande ska fungera och sparas lokalt har funktionen TTC() skapats, se 

figur 16. Funktionen TTC() kollar först om värdet på variabeln x inte är sparat lokalt. Om det 

är fallet används variabeln ”start” och x för att hämta den aktuella tiden. Den aktuella tiden 

sparas sedan lokalt i variabel x. I de fall som x har ett värde som redan är sparat lokalt 

hämtas den tiden till x när hemsidan laddas om för att undvika att tiden till slutförande inte 

stämmer.   

 

Figur 16 – Funktionen TTC() 

Antalet försök som användaren behöver för att lösa uppgiften sparas på ett likartad sätt. Den 

funktionen är benämnd mGlvl1A(), se figur 17. Likt funktionen TTC() undersöks först om 

variabeln för antalet försök är tom när sidan laddas. Om det är fallet sätts variabeln 

”grafattemptslvl1” till ett eftersom det minst tar ett försök att klara uppgiften. Visar det sig att 

grafattemptslvl1 inte är tom hämtas det sparade värdet till variabeln för att inte nollställa 

försöken när sidan laddas om. 
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Figur 17 – Funktionen mGlvl1A() 

5.3 Progression 
 

Kapitlet Implementation beskriver den bas-funktionalitet som nivå ett med grafisk feedback 

kräver. Fortsättningsvis handlade utvecklingen av hemsidan att utöka funktionaliteten för att 

stödja en ytterligare nivå samt det textbaserade spelet. Den JavaScript-kod som skrevs för 

nivå två för spelet med grafisk feedback skiljer sig på några fronter. Inledningsvis skapas en 

ytterligare beeper globalt med unika koordinater. Eftersom koordinaterna slumpas kan det 

vid vissa fall hända att de får samma värdet längs med x och y-axel. Därför skapades 

funktionen beeperfix()1, se figur 18. Funktionen beeperfix() slumpar den nya beeperns 

koordinater på nytt så länge den har samma som den ursprungliga och kallas i funktionen 

initcanvas(). 

 

Figur 18 – Funktionen beeperfix() 

Den andra nämnvärda ändringen sker i pickUp()2 som på nivå två måste kontrollera antalet 

insamlade beepers. Kontrolleringen sköts av en if-sats som jämför koordinaterna för roboten 

stämmer med antingen beeper 1 eller beeper 2. Variabeln ”collectedbeepers2” definieras 

globalt med värdet noll. Om en beeper plockas upp ökas värdet med ett. När värdet för 

collectedbeepers2 blir två är uppgiften avklarad, se figur 19. 

                                                        
1 
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/38e685b5755e7ceb21a6ad992dcbf6f303f
2b919 
2 
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/84702af2400a01ef5b9e3d98a648fc362f4
c98b4 

https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/38e685b5755e7ceb21a6ad992dcbf6f303f2b919
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/38e685b5755e7ceb21a6ad992dcbf6f303f2b919
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/84702af2400a01ef5b9e3d98a648fc362f4c98b4
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/84702af2400a01ef5b9e3d98a648fc362f4c98b4
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Figur 19 – Funktionen pickUp() i nivå 2 för spelet med grafisk feedback. 

Sedan i funktionen lvl2completed() undersöks variabeln ”gameorder” som definieras globalt. 

Beroende det på värdet som gameorder besitter tas man antingen till enkäten eller till nästa 

spel.  

5.3.1 Det textbaserade spelet 
 

När utvecklingen av båda nivåerna för spelet med grafisk feedback nådde sitt slut började 

skapandet av det textbaserade spelet.  Det textbaserade spelet båda nivåer är uppbyggt med 

hjälp av samma kod som spelet med grafisk feedback består av. Det finns däremot några 

skillnader som ett textbaserat spel kräver. För att användaren ska förstå vart beepern 

befinner sig lagras dess position i en span-tagg med hjälp av innerHTML, se figur 20. Koden 

exekveras i funktionen storebeeperpos()3 och körs när hemsidan laddas.   

 

Figur 20 – Funktionen storebeeperpos() 

Till skillnad från spelet med grafisk feedback göms spelplanen för användaren. Id:et för den 

div som innehåller Canvasen göms via css. Istället får användaren enbart reda på 

koordinaterna för roboten och beepern. När användaren når nivå två på det textbaserade 

spelet får användaren även reda den nya beeperns koordinater. Det textbaserade spelet 

kunde skrivits med annan kod eftersom ingen grafik behöver visas för användaren. Däremot 

som tidigare nämnt i arbetet ska båda spelen använda sig av identisk syntax samtidigt som 

det sparade tid i utvecklingsfasen.  

5.3.2 Design 
 

Flertalet designval har gjorts vid utformningen av spelen. Som tidigare nämnt i kapitel 5.2 

har specifika koordinater satts för roboten och de beepers som ritas ut i Canvasen. 

Anledningen till att robotens koordinater är statiska är för att eliminera möjligheten att 

användarnas förutsättningar att lösa uppgiften påverkas. Användarna måste därför utgå från 

samma punkt vilket i sin tur även förhindrar andra faktorer att påverka resultatet. 

                                                        
3 
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/bb69cb7b8b88fc046925b46549c5f38245
445d55 

https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/bb69cb7b8b88fc046925b46549c5f38245445d55
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/bb69cb7b8b88fc046925b46549c5f38245445d55
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De koordinater som sätts för de beepers som ritas ut är dynamiska och slumpas. 

Koordinaterna slumpas varje gång sidan laddas vilket innebär att varje gång användaren 

misslyckas att lösa uppgiften så slumpas beeperns värden för x och y-axeln på nytt. Eftersom 

sidan laddas om när användaren misslyckas kommer användaren behöva skriva in en ny 

kombination. Inledningsvis vid utvecklingen laddades inte sidan om när användaren 

misslyckades. Den ursprungliga tanken gällande slumpandet av beeperns koordinater är för 

att användarna inte ska kunna hjälpa varandra under experimentets gång.  

5.3.3 Statistik 
 

All statistik är sparat lokalt och visas för användaren på vänster sida av hemsidan via 

innerHTML, se figur 21. Funktionen printstats()4 exekveras när hemsidan laddas. 

 

Figur 21 – Funktionen som visar all statistik. 

Bland statistiken visas även det namn som användaren skrev in i början innan experimentet 

inleddes. Anledningen till användaren tvingas skriva in ett namn innan det är möjligt att 

fortsätta är för att användaren ska förstå att det är viktigt att läsa de instruktioner som ges 

allt efter som. Detta för att även förhindra att användaren kan skynda sig igenom vilket har 

en negativ påverkan gällande resultatet.  

5.3.4 Enkäten 
 

Enkäten skapades med hjälp av google-forms och HTML-elementet iframe5. Med iframe 

kunde google-formuläret bäddas in på hemsidan, se figur 22. Enkäten är utformad på så vis 

att användaren inledningsvis fyller i sin statistik. Enkäten kräver inte att personuppgifter 

fylls i för att bibehålla anonymiteten hos användaren som har genomfört experimentet. 

Statistiken som krävs fyllas i är följande;  

 Tid på lvl 1 på spelet med grafisk feedback 

                                                        
4 
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/ac094b682a48963dc02d6699e4a8991f7a
54f95f 
5 
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/ac094b682a48963dc02d6699e4a8991f7a
54f95f 

https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/ac094b682a48963dc02d6699e4a8991f7a54f95f
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/ac094b682a48963dc02d6699e4a8991f7a54f95f
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/ac094b682a48963dc02d6699e4a8991f7a54f95f
https://github.com/a16adala/exjobb2019/commit/ac094b682a48963dc02d6699e4a8991f7a54f95f
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 Tid på lvl 2 på spelet med grafisk feedback 

 Totala försök på spelet med grafisk feedback 

 Tid på lvl 1 på spelet utan grafisk feedback 

 Tid på lvl 2 på spelet utan grafisk feedback 

 Totala försök på spelet utan grafisk feedback 

 

Figur 22 – Inbäddat formulär för enkäten 

Därefter bes användaren besvara ett antal frågor gällande experimentet. Frågorna som ställs 

är dels vilket spel de började med samt ett fåtal frågor angående användarnas upplevelse med 

experimentet. Anledningen till att användaren måste fylla i vilket spel de började 

experimentet med är på grund av att det kan vara intressant för framtida studier. Frågorna 

som kretsar kring användarnas upplevelse med experimentet har som uppgift att besvara om 

de motiverades mer/mindre eller inte alls av något av spelen.  

För att få reda på om exakt hur användarens motivation påverkades beroende på närvarande 

grafisk feedback eller inte har del två i enkäten utformats. Utformningen bygger på den 

motivationsteori som presenterats i kapitel 2.4. Detta innebär att frågorna kommer 

översättas till siffror som sedan kan appliceras till formeln, se figur 23.   

 

Figur 23 – Formula för att beräkna motivation 

Eftersom detta arbete inte har en rimlig anledning att hantera fördröjnings-känslighet och 

tidsfördröjning har de aspekterna exkluderats från ekvationen. De som återstår är därför 

oklara instruktioner och brist på uppmuntran. För att få reda på hur användaren upplevde 

instruktionerna och uppmuntran har två frågor formats i enkäten, se figur 24, 25.   

 

Figur 24 – Fråga angående uppmuntran 

Som figuren ovan visar ställs frågan ”Uppmuntrades du att slutföra uppgiften?” och besvaras 

med hjälp av fyra olika alternativ. Alternativen besvaras separat för att ge olika resultat för 
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spelet med grafisk feedback och utan grafisk feedback. Det möjliggör en senare jämförelse 

mellan spel-varianterna. Dessutom har alternativen begränsats till fyra olika alternativ för att 

undvika att användaren kan svara neutralt. Ett neutralt svar kan bidra till en oklar bild av 

användarens upplevelse. Alternativen går från ”Uppmuntrades inte alls” till ”Uppmuntrades 

mycket”. Därefter ställs frågan ”Hur upplevde du instruktionerna?”, se figur 25. 

 

Figur 25 – Fråga angående instruktionerna 

Figuren ovan visar en likvärdig fråga sett till utformning. Frågan som ställs är ”Hur upplevde 

du instruktionerna?”. Alternativen går från ”Inte alls tydliga” till ”Mycket tydliga”. Återigen 

besvaras spelen separat. Det sammanfattar frågorna angående användarens upplevelse med 

experimentet.  

Därefter måste svaren kvantifieras för att möjliggöra applicering av TMT-formeln. Eftersom 

formeln frågar efter brist på uppmuntran och oklara instruktioner har de svaren som 

indikerar den mest negativa bilden angivits högst möjliga tal. I det här fallet är det talet 4. 

Detta innebär att ett högt resultat pekar på större chans att användarens benägenhet att 

genomföra uppgiften är låg.       

5.4 Pilotstudie 
 

Pilotstudien utfördes  av en användare för att utvärdera implementationen, enkäten samt 

experimentet i sin helhet. Användaren som utförde pilotstudien är en gymnasieelev med 

väldigt begränsad erfarenhet inom programmering. Anledningen till detta är att resultaten 

från pilotstudien ska falla innanför experimentets omfattning som problemformuleringen 

presenterat. Endast då är pilotstudiens resultat relevant för det faktiska experimentet.   

5.4.1 Mätning 
 

Den inledande mätningen som presenteras är den tid det tog för användaren att ta sig 

nivåerna på respektive spel, se figur 26. Med figur 25 kan man tyda att ”TTC för nivå 1” skiljer 

sig markant mellan de olika spelen till skillnad från ”TTC för nivå 2” där en märkbart mindre 

differens presenteras. 
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Figur 26 – Tid till slutförande 

Eftersom användaren började med spelet med grafisk feedback närvarande betyder detta 

antagningsvis på att användaren tog god tid på sig att läsa instruktionerna. Denna teori 

verkar även stämma vid jämförelsen för nivå två då spelet med grafisk feedback löstes med 

en lägre tid till slutförande. Antagningsvis innebar förstående över hur spelet fungerade i 

kombination med grafisk feedback till att uppgiften gick att lösa snabbare. För att tydligare 

kunna urskilja vilket spelet som genomfördes under kortast tid lades tiderna för spelens 

respektive nivåer ihop, se figur 27.   

 

Figur 27 – Total tid till slutförande 
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Figur 27 visar en tydligare bild angående vilket spel som genomfördes under kortare tid. I 

diagrammet i figur 27 illustreras spelet utan grafisk feedback med färgen blå och med grafisk 

feedback med rött. Kolumndiagramet visar att spelet utan grafisk feedback genomfördes på 

850412 millisekunder till skillnad från spelet med grafisk feedback som tog 913869 

millisekunder. Detta innebär att differensen mellan spelen är 63457 millisekunder eller 63 

sekunder.  

Därefter genomfördes mätningen beträffande användarens motivation att genomföra 

uppgiften, se figur 28. Figur 28 visar användarens uppfattning angående uppmuntran att 

genomföra uppgiften. Dessutom visar diagrammet användarens uppfattning av 

instruktionerna och dess tydlighet/otydlighet. Mätningen indikerar att båda spelen 

uppmuntrade användaren ekvivalent då båda resultaten blev 3. Instruktionerna visade 

däremot på en differens. Spelet med grafisk feedback gav resultatet 2 till skillnad från spelet 

utan grafisk feedback som resulterade i 4.        

 

Figur 28 – Motivation 

För att sedan göra det möjligt att bedöma vilket spel som användaren hade högst motivation 

att genomföra applicerades TMT-formeln, se figur 29. Med TMT-formeln applicerad 

resulterade det i att användarens motivation gav en totalsumma 12 gällande spelet utan 

grafisk feedback. Totalsumman för spelet med grafisk feedback resulterade i 6. Mätningen 

innebär därmed att användaren var dubbelt så motiverad att genomföra spelet med grafisk 

feedback närvarande.    
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Figur 29 – Motivation med TMT 

5.4.2 Kritik 
 

Helhetsmässigt uppfattade användaren att utformningen av hemsidan inklusive 

experimentet och dess infrastruktur som lättförståelig. Användaren menar att om 

instruktionerna läses igenom är det tillräckligt för att genomföra och förstå de uppgifter som 

ges. Längden på experimentet beskriver användaren som lagom då syftet med experimentet 

sett ur ett användarperspektiv är att få en inblick i hur kodning med JavaScript kan se ut. 

Vidare uppfattade användaren den inledande nivån som tillräckligt för att sedan klara av den 

följande nivån utan större svårigheter. Viss konstruktiv kritik presenterades av användaren 

beträffande hemsidans utseende. Användaren påpekade att rutan med instruktioner för 

spelet bör ha en styckesindelning för att lättare ta in instruktionerna.  Därför kommer 

hemsidan att justeras och anpassas följaktligen.   

5.5 Diskussion 
 

De mätningar som gjorts visar att tid till slutförande gällande spelet utan grafisk feedback var 

lägre. Även om antalet användare och mätningar inte är tillräckliga för att göra en definitiv 

bedömning visar det på att den data som samlas in kan behandlas för att besvara 

forskningsfrågan. Pilotstudien visade en tydlig bild vilket innebär att mätningarna kommer 

att kunna fungera i det senare skedet i arbetet då experimentet skalas upp. Därför kommer 

inte funktionaliteten i spelen att förändras eller dess längd. Hur svaren i enkäten samlas in 

kan förändras för att lättare hantera en större mängd data. Utifrån kritiken kommer 

artefaktens arbetsflöde och utseende i allmänhet att förbli densamma. De ändringar som 

kommer göras presenterades i det tidigare kapitlet.       
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6 Utvärdering 

6.1 Progression efter pilotstudien 
 

För att resultaten från det kvalitativa experimentet ska visa en mer precis bild har ytterligare 

frågor lagts till. Det som då var två frågor har brutits ned till fyra totalt. Det medför att det nu 

är två frågor gällande uppmuntran och två gällande instruktionerna. Dessutom har 

kontrollfrågor tillförts till enkäten för att undvika att svar från användare som enbart klickar 

i svarsalternativen utan att tänka efter används vid mätningen. Eftersom svar utan grundad 

tanke har en negativ påverkan beträffande resultatens validitet är det av hög relevans att 

undanröja.  

6.2 Undersökning 

6.2.1 Tillvägagångssätt 
 

Undersökningen inleddes med det kvantitativa experimentet. Användarna fick då köra 

igenom båda spel-varianterna och delades dessförinnan upp i två olika grupper. Grupperna 

separerades för att inga användare skulle hamna bredvid varandra. Eftersom varje 

användares resultat bedöms utifrån den grund att experimentet utfördes på egen hand får 

inga diskussioner mellan användarna äga rum. Grupperna bestod av åtta respektive nio 

användare varav tre räknades bort vid analysen på grund av kontrollfrågorna. Det innebar att 

grupperna totalt bestod av 14 användare med totalet sju i respektive grupp. 

Vilket spel som användarna inledde sitt experiment med slumpades när hemsidan först 

laddades. Dessutom sparades det i resultatet för att säkerställa att ordningsföljden av spelv-

arianterna var jämnt fördelad. Som tidigare nämnt i kapitel 3, består båda spel-varianterna 

av två nivåer och det är förens de nivåerna är avklarade som användaren tas till enkäten. 

Enkäten är som hela experimentet, frivilligt. Däremot var det inte möjligt att lämna in 

enkäter med obesvarade frågor. De frågor som ingår i enkäten fyller en roll för experimentet 

och obesvarade frågor lämnar luckor i resultatet och är därför ej användbara vid mätningen.   

6.2.2 Mätningar 
 

För att besvara de hypoteser som lagts fram har flertalet mätningar genomförts. De 

inledande mätningarna revolverar HN1 och HA1. Figur 30 visar mätningen för tiderna som 

varje användare fick när nivå 1 och nivå 2 var avklarade. Resultatet från mätningen ska 

avgöra om någon av varianterna generellt har en positiv påverkan på tid till slutförande.     
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Figur 30 – Medelvärde för nivå 1 

Figur 30 visar medelvärdet för nivå 1 för respektive spel. Från kolumndiagrammet går det 

dessutom avläsa standardavvikelsen. Medelvärdet för nivå 1 gällande spelet utan grafisk 

feedback resulterade i 228812 millisekunder eller 229 sekunder till skillnad från spelet med 

grafisk feedback som resulterade i 76670 millisekunder eller 77 sekunder. 

Standardavvikelsen indikerar även ett överlapp vilket innebär att en anova-uträkning var 

tvungen att genomföras för att fastställa attt det är skillnad mellan tiderna för de olika 

spelen, se kapitel 6.3.  

Samma mätning gjordes även på nivå 2, se figur 31. Kolumndiagrammet visar att 

medelvärdet för spelet utan grafisk feedback resulterade i 203856 millisekunder eller 204 

sekunder till skillnad från spelet med grafisk feedback som resulterade i 59794 millisekunder 

eller 60 sekunder. Standardavvikelsen visar även för nivå 2 att det är överlapp mellan de 

olika spelen. Därför har det gjorts ytterligare en anova-uträkning, se kapitel 6.3. 
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Figur 31 – Medelvärde för nivå 2 

Därefter gjordes en mätning på de försök som användarna nyttjade för att genomföra de 

olika spelvarianterna, se figur 32. Detta gjordes för att undersöka differensen mellan 

totalsummorna gällande antal försök för respektive spel. Antalet försök används sedan för att 

göra en bedömning beträffande hur snabbt användarna lärde sig uppgiftens funktionalitet.  

 

Figur 32 – Högst antal försök 

Ringdiagrammet visar att det 64,3% av användarna behövde fler försök för att klara av spelet 

utan grafisk feedback. Med andra ord innebär det att 9 av 14 användare behöver nyttja fler 

försök för att klara av nivå 1 och nivå 2 gällande spelet utan grafisk feedback.  

Utöver antalet försök gjordes mätningar angående hur användarna uppfattade spelets 

smidighet. Mätningen utfördes som en komplettering till den tidigare mätningen för att 
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undersöka användarnas inställning till spelets funktionalitet. Frågan som ställdes var; Hur 

uppfattade du spelets funktionalitet? I figur 33 presenteras användarnas svar angående 

spelet med grafisk feedback.  De svarsalternativen som gavs var:  

 Inte smidigt alls  

 Osmidigt  

 Smidigt 

 Mycket smidigt  

 

Figur 33 – Med grafisk feedback (smidighet) 

Från cirkeldiagrammet i figur 33 går det utläsa att 64,3% ansåg spelet med grafisk feedback 

som väldigt smidigt. Detta samtidigt som 28,6% ansåg spelet vara smidigt. Enbart 7,1% av 

användarna menade att spelet var osmidigt vilket även innebär att ingen av användarna 

svarade att spelet inte var smidigt alls.  

Vidare gjordes samma mätning på spelet utan grafisk feedback som visar ett annorlunda 

resultat, se figur 34. Gällande spelet utan grafisk feedback och dess smidighet svarade 21,4% 

av användarna att spelet var väldigt smidigt samtidigt som 50% ansåg det vara smidigt. Ingen 

av användarna ansåg likt spelet med grafisk feedback det inte var smidigt alls. Däremot till 

skillnad från spelet med grafisk feedback närvarande menade hela 28,6% av användarna att 

spelet utan grafisk feedback var osmidigt.  
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Figur 34 – Utan grafisk feedback (smidighet) 

Vid mätningen av motivation presenterades ett antal frågor som användarna fick besvara. 

För att besvara hypotesen HN2 besvarade användarna därför på frågor gällande uppmuntran 

och deras inställning till instruktionerna. Inledningsvis ställdes frågorna angående 

uppmuntran. Svaren i figur 35 berör frågan ”Uppmuntrades du att slutföra uppgiften”. Den 

mätningen som genomfördes behandlades med hjälp av en skala mellan 1-4. Som tidigare 

nämnt i pilotstudien korresponderar de mest negativa svaren med den högre sidan av skalan.    

De svarsalternativ som gavs var:  

 Uppmuntrades inte alls 

 Uppmuntrades dåligt  

 Uppmuntrades bra 

 Uppmuntrades mycket  
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Figur 35 – Uppmuntrades du att slutföra uppgiften? 

Från diagrammet i figur 35 går det utläsa att hälften av användarna uppmuntrades likvärdigt 

av båda spelen. Den resterande hälften svarade att de uppmuntrades mindre av spelet utan 

grafisk feedback än spelet med grafisk feedback närvarande.   

För att göra det möjligt att senare applicera TMT-formeln måste svaren sammanställas. Det 

innebär att alla svar gällande respektive spel räknas ihop. Inledningsvis sammanställs de svar 

som beträffar frågeställningen ”Uppmuntrades du att slutföra uppgiften?”, se figur 35. Efter 

att svaren sammanställdes visar stapeldiagrammet nedan i figur 36 att totalen för spelet utan 

grafisk feedback blev 34 till skillnad från spelet med grafisk feedback som resulterade i 24. 

Detta innebär alltså att differensen är 10 mellan de olika varianterna.   
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Figur 36 – Sammanställd data från figur 34. 

Därefter besvarade användaren huruvida påståendet ”Spelet gav mig inspiration att slutföra 

uppgiften” stämde eller inte, se figur 37. Likt figur 34 behandles svaren med hjälp av samma 

skala (1-4). De svarsalternativ som gavs var:  

 Stämmer inte alls 

 Stämmer inte 

 Stämmer  

 Stämmer bra.    

 

Figur 37 – Spelet gav mig inspiration att slutföra uppgiften 
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Stapeldiagrammet i figur 37 visar den mätning som gjordes på det ovanstående påståendet. 

Från diagrammet går det utläsa att sex av användarna menade att påståendet stämde 

likvärdigt angående båda spelen. Resterande användare ansåg att påståendet stämde mer 

gällande spelet med grafisk feedback närvarande i alla fall förutom ett.  

Resultaten gällande påståendet ”Spelet gav mig inspiration att slutföra uppgiften” behövde 

även dem sammanställas för att möjliggöra applicering av TMT-formeln, se figur 38. De 

sammanställda svaren från stapeldiagrammet i figur 38 visar att totalen för spelet utan 

grafisk feedback blev 36 till skillnad från spelet med grafisk feedback som resulterade i 23. 

Det i sin tur innebär att differensen mellan varianterna är 12.    

 

Figur 38 – Sammanställd data från figur 37 

Därefter ställdes de frågor som berörde användarnas åsikter kring spel-varianternas 

instruktioner. Den inledande frågans som ställdes löd ”Hur upplevde du instruktionerna?”, 

se figur 39. De svarsalternativ som gavs var:  

 Inte alls tydliga 

 Otydliga  

 Tydliga 

 Mycket tydliga 
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Figur 39 – Hur upplevde du instruktionerna? 

Kolumndiagrammet i figur 39 visar att 12 av 14 användare ansåg att instruktionernas 

tydlighet var likvärdiga. Bland de resultaten menade 3 av användarna att båda spel-

varianternas instruktioner var otydliga samtidigt som 9 ansåg de vara tydliga eller mycket 

tydliga. Däremot ansåg 2 användare att instruktionerna för spelet utan grafisk feedback var 

mer otydligt än spelet med grafisk feedback.  

Resultaten gällande frågeställningen ”Hur upplevde du instruktionerna?” sammanställdes 

sedan för att möjliggöra en applicering av TMT-formeln, se figur 40.  

 

Figur 40 – Sammanställd data från figur 39 
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Efter sammanställningen går det utläsa från stapeldiagrammet att totalen för spelet utan 

grafisk feedback resulterade i 29 till skillnad från spelet med grafisk feedback som blev 26. 

Detta innebär en differens på 13.  

Som komplettering till insamling av data gällande uppmuntran svarade användarna på 

påståendet ”Spelets instruktioner var tillräckliga för att lösa uppgiften utan märkvärdiga 

svårigheter”, se figur 41. Det mest negativa svaret resulterade den högsta siffran och 

svarsalternativen var:  

 Stämmer inte alls  

 Stämmer inte 

 Stämmer  

 Stämmer bra  

 

Figur 41 – Spelets instruktioner var tillräckliga för att lösa uppgiften utan märkvärdiga problem 

Enligt det ovanstående kolumndiagrammet menade 11 av de 14 användarna att båda spel-

varianterna var likvärdigt komplicerade att lösa utifrån de instruktioner som gavs. Av 

diagrammet att döma upplevde 2 av användarna märkvärdiga svårigheter vid genomförandet 

av uppgifterna. Bland dem 12 användarna som menade att påståendet stämmer eller 

stämmer bra går det utläsa att 3 användare ansåg påståendet stämma mer överens för spelet 

med grafisk feedback närvarande. 

Vid sammanställningen av resultatet från kolumndiagrammet i figur 41 visade sig en likartad 

bild till den som presenterades i figur 40, se figur 42. Sammanställningen i 

kolumndiagrammet i figur 42 visar att spelet utan grafisk feedback resulterade i 26 till 

skillnad från spelet med grafisk feedback som resulterade i 23. Med andra ord är differensen 

identisk till den sammanställning som gjordes i figur 40.  
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Figur 42 – Sammanställd data från figur 41 

6.3 Analys 
 

Eftersom standardavvikelsen från mätningarna i figur 29 och 30 överlappade varandra 

genomfördes två anova-uträkningar. Uträkningen kommer också att underlätta vid 

bedömningen av huruvida hypoteserna HN1, HA1 stämmer eller inte. Den inledande 

jämförelsen visar f och p-värde för nivå 1 och den efterkommande visar detsamma för nivå 2, 

se tabell 1.  

 

Tabell 1 – Anova-uträkningar för nivå 1 och 2 

Från anova-uträkningen går det utläsa att P-värdet för nivå 1 är 0,00111968. Detta innebär 

att det är lägre än 0,05. Det i sin tur betyder att det är en skillnad mellan det olika 

varianterna gällande tid till slutförande. Detsamma gäller dock inte för nivå 2 på grund av det 

faktum att P-värdet resulterade i ett värde över 0,05. P-värdet för nivå 2 visade mer exakt 

0,05413247 och hamnar därför precis över den gräns för att kunna göra bedömningen att det 

är skillnad. 

Utifrån ett övergripande perspektiv på mätningarna går det utläsa att stor majoritet 

genomförde spelet med grafisk feedback under kortare tid, se figur 43. I ringdiagrammet från 

figur 43 går det att avläsa att 92,9% av användarna genomförde spelet med grafisk feedback 

på kortare tid. Med andra ord, 13 kontra 1 användare tog sig igenom spelet med grafisk 

feedback närvarande under kortare tid.  
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Figur 43 – Snabbast genonfört spel 

Med all data gällande motivation insamlad gick den avgörande beräkningen att genomföras 

med hjälp av TMT-formeln. Däremot innan appliceringen av TMT-formeln kunde verkställas 

var datan från de olika frågeställningarna angående uppmuntran och instruktioner tvungna 

att räknas samman. Detta innebär att spelet utan grafisk feedback resulterade i en 

totalsumma på 55 till skillnad från totalsumman för spelet med grafisk feedback som 

resulterade i 49. Därefter gjordes appliceringen av TMT-formeln vilket innebär att de båda 

värdena multiplicerades med varandra, se figur 44. 

 

Figur 44 – Motivation med TMT 

Vid appliceringen av TMT-formeln går det sedan utläsa att totalsumman för spelet utan 

grafisk feedback resulterade i 3795 till skillnad från spelet med grafisk feedback som 

resulterade i 2303. Detta innebär en differens 1492. För att bedöma vilken av spel-

varianterna som använderna motiveras mer av söker man ett lägre värde än dess motpart. 
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6.4 Slutsatser 
 

Med den data som presenteras gällande tid till slutförande är det möjligt att avgöra att 

hypotesen HN1 stämmer. Vid mätningarna av tid till slutförande visar medelvärdet för spel-

varianterna att spelet med grafisk feedback närvarande är lägre gällande både nivå 1 och 2. 

Anova-uträkningarna indikerade som tidigare nämnt att det var skillnad mellan spel-

varianterna gällande nivå 1 till skillnad från nivå 2 beräknades falla innanför felmarginalen. 

Däremot pekade aldrig något av resultaten på att spelet utan grafisk feedback genomfördes 

snabbare.  

Det innebär att när spelen observeras utifrån dess helhet är spelet med grafisk feedback 

närvarande det spel som användarna genomförde under kortare tid. Vidare angående antal 

försök vid genomförande och inställning berörande smidighet av spelet visade även 

resultaten en mer positiv bild för spelet med grafisk feedback. Det i sin tur innebär även att 

hypotes HA1 inte stämmer. 

Utifrån den sammanställda datan angående motivation och appliceringen av TMT-formeln 

gjordes bedömningen att hypotesen HN2 stämmer. Vid jämförelsen av spel-varianterna 

indikerades en substantiell skillnad mellan dem i relation till de totalsummor som 

uträkningen resulterade i. Då beräkningen av motivation för spelet utan grafisk feedback 

resulterade i en högre totalsumma innebär det att användarna kommer med högre 

sannolikhet att prokrastinera genomförandet av uppgiften. Detta medför även att hypotes 

HA2 inte stämmer.     
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet var att besvara forskningsfrågan: Har grafisk feedback en positiv 

påverkan hos elever på gymnasienivå angående inlärning och motivation? Med positiv 

påverkan på inlärning menas en kortare tid till slutförande, mindre antal försök och en mer 

positiv inställning gällande spelets funktionalitet i form av smidighet vid användning. Med 

positiv påverkan på motivation menas en lägre totalsumma efter applicering av TMT-formeln 

som ofta används för att beräkna prokrastinerning. 

För att besvara forskningsfrågan presenteras fyra objektiv i kapitel 3.1. Utifrån de objektiv 

gjordes utformningen av arbetet. Därför undersöktes inledningsvis tidigare forskning för att 

få en förståelse beträffande de relevanta områdena som problemformuleringen 

introducerade. Därefter utifrån färdigställd design, implementerades artefakten och en 

pilotstudie genomfördes. Pilotstudien användes för att göra bedömningen huruvida 

artefaktens design kommer att prestera vid det faktiska experimentet. Pilotstudien pekade på 

att tid till slutförande för spelet utan grafisk feedback var kortare än för spelet med grafisk 

feedback närvarande. Däremot ansåg sig användaren vara mer motiverad att slutföra 

uppgiften.  

Från pilotstudien gjordes minimala ändringar gällande artefaktens design däremot förblev 

funktionaliteten densamma. Arbetet fortsatte med det faktiska arbetet där 17 användare 

medverkade, alla på plats. Av de 17 som medverkade föll 3 av dem bort på grund av enkätens 

kontrollfrågor vilket resulterade i att den slutgiltiga mätningen utfördes på 14 användare. 

Gymnasieeleverna som medverkade i experimentet gick alla i samma klass med orsak att 

undvika att ej medräknade faktorer räknades med vid mätningarna. 

Experimentet resulterade i att grafisk feedback har en positiv påverkan hos elever på 

gymnasienivå angående inlärning och motivation. Det i sin tur innebär att hypoteserna HN1 

och HN2 stämmer samtidigt som HA1, HA2 är inaktuella. Det betyder med andra ord att 

resultatet från pilotstudien och det faktiska experimentet skiljer sig åt. Forskningsfrågan har 

därmed besvarats. 

Resultatet från det faktiska experimentet har alltså inte bara jämnat ut sig utan även passerat 

pilotstudiens resultat gällande tid till slutförande. Eftersom den enda skillnaden mellan 

pilotstudien och det faktiska experimentet gällande tid till slutförande är antalet användare 

vid mätningen kan följande slutsats dras. När fler användare utför experimentet än den 

mängd som utförde pilotstudien är det snabbare spelet det med grafisk feedback närvarande. 

Som tidigare presenterat i kapitel 2.1 finns det ingen tydlig bild på vad som är spelelement 

och icke vilket öppnar dörren för egen tolkning. Gamification finns därför nästan i allt och 

det är upp till varje individ att avgöra om det finns en koppling mellan relevant innehåll och 

spel-element. I det här arbetet undersöks som tidigare nämnt gamification i form av grafisk 

feedback. Inspirationen kom från det arbete Bergin et al., (1996) författade och har även 

utifrån det fått sin design. Becker (2001) gjorde en liknande studie där grafisk feedback 

testades över flera veckor. Resultatet från den studien visade att studenterna uppskattade 

den grafiska visualiseringen vid problemlösning samt att de lärde sig uppgifterna de fick 

snabbare än vid traditionell textbaserad undervisning. 
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Resultatet från det här arbetet stämmer därför bra överens med den studie som Becker 

(2001) genomförde. Gällande motivation visar resultaten från detta arbete på en 

överensstämmelse med den studie som Khan et al., (2017) genomförde. Khan et al., (2017) 

som analyserade spelbaserad inlärning konstaterade att applikationer nyttjande spel-element 

har en positiv påverkan på gymnasieelevers engagemang.  

7.2 Diskussion 
 

Arbetet presenterar en jämförelse mellan två olika spelvarianter där ena använder sig av 

grafisk feedback till skillnad från den andra som är textbaserad. Arbetet utfördes på plats 

med användare i form av gymnasieelever under spannet av en timme. Resultatet påvisar att 

det är skillnad mellan de olika varianterna. Däremot finns det aspekter som inte arbetet inte 

adresserar som hur genomförbart det är att översätta substantiell vetenskap kring JavaScript 

för att få en bättre förståelse kring huruvida användbart det är. Det kan mycket väl falla på 

att det för mödosamt att implementera grafisk feedback eller en annan typ av spelbaserad 

undervisning i det system som finns idag.  

 

Dessutom på grund av den orsak att undersökningen gjordes av ett mindre antal användare 

kan resultatet påverkas när en större skala användare undersöks. Det är också viktigt att ta 

upp även om undersökningen gjordes i ett klassrum så som det i ett verkligt scenario hade 

utspelat sig hade inte användare en officiell koppling till programmering. Det är med andra 

ord tänkbart att göra bedömningen att det var för många första gången dem introducerades 

till programmering. Därmed kan faktorer som intresse och bristande erfarenhet inom 

området i sin helhet leda till resultatet möjligen skiljer till om samma undersökning gjordes 

på gymnasieelever som gick ett program med inriktning mot programmering.  

 

En annan aspekt som arbetet inte tar upp hur elevernas kunskap kring programmering 

påverkades. Arbetet jämför enbart skillnaden mellan två olika varianter och de resultat som 

de gav men kunskaperna de besatt innan och efter hade varit intressant att mäta. Det hade 

kunnat innebära att användarna fick göra ett test innan experimentet där liknande frågor 

ställdes till de uppgifter som de senare uppmanades lösa. Därefter göra samma test och 

jämföra svaren mellan dem för att få en uppfattning kring huruvida det påverkat vid ett 

exempelvis provtillfälle. Hade grafisk feedback underlättat att memorera den problemlösning 

som uppgiften krävde?  

En annan aspekt av arbetet som är värt att diskutera implementationen av den grafiska 

feedbacken. I artefakten kan den grafiska feedbacken tolkas som väldigt enkel då inga 

komplexa objekt eller animationer finns närvarande. Dessutom består båda varianterna av 

enbart två nivåer vardera vilket innebär att upptrappningen av svårighet är ytterst begränsad. 

Det lämnar därför utrymme för utveckling av den grafiska feedbacken och hur den 

representeras samt utökning av de antal nivåer som spelen består av. Det vore därför 

intressant att se hur de förändringarna potentiellt påverkat resultatet. Påverkas resultatet 

linjärt mellan varianterna eller kommer en höjd svårighetsgrad leda till större skillnader? 

Mer om hur dem förändringarna hade kunnat se ut presenteras i kapitel 7.3.1.  

7.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter 
 

Arbetet visar att ur ett samhälleligt perspektiv att undervisning på en gymnasienivå med 

programmering i fokus kan underlättas med hjälp av grafisk feedback. Utifrån det slutsatsen 
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kan framtida system för undervisning inom programmering tänk vis dra nytta av resultatet 

för att underlätta vid inlärning samt öka motivationen hos eleverna. Med det i åtanke är det 

även tänkbart att argumentera för en positiv påverkan på den arbetsro som finns i dagens 

klassrum.  

Utöver den påvisade nyttan grafisk feedback kan ha inom undervisning i skolan kan de 

upptäckter som arbetet presenterat appliceras i andra områden. Ett exempel på andra 

områden som grafisk feedback kan underlätta vid inlärning och höja motivation är på 

arbetsplatser som inriktar sig mot teknik. Då arbetsplatser idag ofta anställer och utbildar 

anställda på plats kan den grafisk feedbacken komma väl till hand. Företag som Volvo har 

nått ut till utvecklare med teknisk färdighet om en vidareutveckling inom företaget med 

grafisk feedback som en fundamental byggsten. Med hjälp av den grafiska feedbacken kan då 

relevanta arbetsuppgifter inom företaget illustreras för de anställda istället för traditionella 

instruktionsböcker för att spara tid och pengar.      

Gällande samhällelig nytta kontra risker beträffande den data som arbetet behandlar har 

följande slutsats dragits. Med samhällelig nytta som höjd motivation, positiv påverkan på 

inlärning och potentiellt förbättrad arbetsro har arbetets nytta bedömts överväga potentiella 

risker arbetet medför. Risker som arbetet kan medföra är en sämre inställning till traditionell 

undervisning hos gymnasieelever. Det kan i sin tur kan leda till sänkt motivation och motsatt 

effekt på arbetsro. Däremot är sannolikheten för att arbetet skulle ge den negativa effekten 

hos gymnasieelever bedömningsvis lägre. Användarna utsätts även för skadlig kod i form av 

funktionen Eval() som skapar en sårbarhet hos artefakten. Dock hanterar inte artefakten 

känslig information eller annan information som kan kompromissa deltagarnas anonymitet 

eller dylikt.   

Beträffande de etiska aspekterna kring användarna och deras deltagande, informerades alla 

som tidigare nämnt innan experimentet inleddes att det var anonymt och frivilligt. Därför 

tvingades ingen av användarna att genomföra experimentet mot deras vilja samt uppmaning 

till att fuska för att jämföra sig med kamrater kunde undvikas. Dessutom informerades 

användarna vad resultaten skulle användas för innan resultaten samlades in.    

Som tidigare nämnt i kapitel 5.1.2 diskuteras den inbyggda JavaScript-funktionen Eval(). I 

den diskussionen kring Eval() presenteras vissa brister. Funktionen Eval() ger möjlighet till 

exekvering av funktioner som experimentet inte har som avseende att ge möjlighet till. Det 

kan leda till att hemsidans integritet påverkas och därmed även experimentets resultat. 

Eventuella alternativ till Eval() är Function() som kan utföra samma uppgift (Mozilla 

Developer Network, 2019). Det skapar även utrymme för förbättring av exekveringstid samt 

eliminering av säkerhetsrisker. Eftersom Eval() inte ger webbläsaren möjlighet att göra 

antaganden vilket Function() gör, kan därför tiden för exekvering kortas ned. Gällande 

säkerhet lämnar Function() utrymme för begränsning av vad som får exekveras och kan på så 

vis skapa en säkrare miljö.  

Innehållet i avhandlingen som är hämtad från extern källa är refererad. Det innebär att när 

påståenden och tolkningar presenteras påvisas en koppling till forskning eller annan källa för 

att undvika att missleda läsaren. Därför framgår det tydligt vad som är från externa källor 

och vad som jag, författaren av arbetet vill lyfta fram.   
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7.3 Framtida arbete 

7.3.1 Kortsiktiga planer 
 

Kortsiktigt vore det intressant att vidareutveckla artefakten. En vidareutveckling på 

artefakten hade resulterat i dels som tidigare nämnt i kapitel 7.2 mer komplexa objekt, 

animering och utökning av antalet nivåer men även implementering av andra spel-element. 

Med komplexa objekt hade det kunna innebära mer avancerad grafik. Med mer avancerad 

grafik kan rektangeln och cirklar ersättas med det som de representerar. Den orangea 

rektangeln som användaren kontrollerar illustrerar den robot som syns på flera ställen i 

artefakten. Den rektangeln hade därför ersatts av den faktiska roboten och lett till en mer 

uppdaterad upplevelse. Cirklarna eller ”beepers” hade potentiellt animerats i form av 

pulserande ljus och skiftande storlek eller med ett slumpat rörelsemönster. Ett tänkbart 

scenario hade varit att ha en timer på varje beeper där de blir mindre i storlek desto mindre 

tid användaren har kvar att plocka upp dem. En variant med de tidigare nämnda 

förändringarna hade kunnat implementerats på artefakten och jämförts mot de varianter 

som redan finns. Gällande antalet nivåer och den ökning i svårighet de medför kan flera 

förändringar implementeras. Förändringarna kan enklast innebära fler nivåer där antalet 

beepers ökar men även förändringar som tidsbegränsning eller hinder i form av rörliga 

fiender kan implementeras.    

Dessutom kan andra spel-element implementeras. Det hade exempelvis kunnat resultera i 

antingen en ny variant eller som komplettering till den grafiska feedbacken. Med fler spel-

element implementerade medför det en tydligare insikt i hur gamification påverkar 

problemlösning med hjälp av programmering. Tänkbara andra spel-element kan vara 

topplistor, framgångar och flerspelarlägen som kan användas och kombineras för olika 

utföranden.  

7.3.2 Långsiktiga planer 
 

Långsiktigt vore det intressant att göra en närmare studie på hur spel-element påverkar oss 

som användare på en kognitiv nivå. Frågor som då hade varit relevanta är: 

 Vad är det som triggas av spel som får oss engagerade?  

 Vilka spel-element underlättar mer för inlärning och vilka mindre? 

 Vilka områden kan därför dra mest nytta av gamification?  

Frågor av denna natur hade varit intressant att undersöka vidare på för att få en djupare 

inblick i hur gamification påverkar användaren och varför. Med en undersökningen gällande 

den kognitiva aspekten av gamification kan upptäckter som teorier om hur de bäst optimeras 

och hur utformningen bör ser ut presenteras.    

Det vore också intressant att testa experimentet under en längre tid och på fler användare. 

Dessutom kan användare från olika program inkluderas. På så vis går det få en bättre 

uppfattning kring dels i vilka program som gamification gör störst nytta samt om tid och 

skala påverkar resultatet. Vid en långsiktig och mer ingående undersökningen hade helst en 

fallstudie använts då det innebär en mer verklighetsförankrad bild av resultatet.   

Utöver en vidareutveckling av artefakten, djupare kognitiv insikt och uppskalad 

undersökning vore det intressant att se hur gamification kan användas på andra 
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arbetsplatser. Som tidigare nämnt i kapitel 7.2.1 tas företaget Volvo upp som exempel på 

annan arbetsplats. Volvo har öppet diskuterat med utvecklare om hur de vill skapa en mer 

uppdaterad arbetsplats med hjälp av gamification.  

Förslagsvis förklarar de hur VR-headset kan användas för att visualisera instruktioner för 

arbetsuppgifter eller som heads-up-display (HUD). Det öppnar för en studie som kan göras 

på exempelvis på en annan arbetsplats eller hur grafisk feedback kan appliceras annorlunda.    
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Apendix A – Kod 
 

A.1 – mainpage.html 

<!DOCTYP

E html> 

 <html lang="en"> 

     <title>Välkommen</title> 

     <meta charset="UTF-8"> 

     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

     <!------ CSS !-----> 

     <link rel="stylesheet" href="css/mainpage.css"> 

     <link rel="stylesheet" href="css/utangrafisk.css"> 

     <link rel="stylesheet" href="css/medgrafisk.css"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 

     <!------ JavaScript !-----> 

     <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script

> 

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

     <!------ Start of website !-----> 

     <body onload="pagedefault();medgrafik();utangrafik()"> 

          

         <div class="progressbar"> 

             <img src="pictures/progress1.png" id="progress"> 

         </div> 

         <!------ Firstpage !-----> 

          

         <div id="firstpage"> 

             <div class="megatext" id="textheader">Robot-Robert</div> 

             <div class="imglarge"> 

                 <img src="pictures/karelbubbla2.png" style="width: 400px; 

height:400px;" id="pratbubbla"> 

             </div> 

             <div class="longtext"> 

                 <div id="welcometext"> 

                     <div id="väl"> 

                         <p>Välkommen till mitt spel där du kommer att få testa 

på att koda.</p> 

                     </div><br> 

                     <p>Din uppgift är att hjälpa Robert att plocka upp beepers 

som ligger utspridda. När du klickar på gå vidare kommer du att få ytterliggare 

instruktioner kring vad du behöver göra för att genomföra dina uppgifter. Det 
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är viktigt att notera att det finns två olika varianter av spelet. En där du 

får grafisk feedback och en variant utan grafisk feedback. Det spelet du börjar 

med kommer att slumpas och det är inte förens du är klar med det första spelet 

som du får börja på det andra.</p> 

                 </div> 

             </div> 

             <div class="bigtext" id="vidare1" 

onclick="startgame();gameshuffler()"> 

                 <h1>Gå vidare</h1> 

             </div> 

         </div> 

          

         <!------ end of firstpage !-----> 

          

         <!------ After you click on "Gå vidare" once !-----> 

          

         <div id="secondarybody"> 

             <div class="steg2text"> 

                 <div id="steg2"> 

                     <p>Du har kommit till nästa steg!</p> 

                 </div> 

                 <div id="instrbasic"> 

                     <p>En slumpning har nu gjots vilket innebär att du nedan 

kan se vilket spel du kommer att börja med. Kom ihåg att det inte spelar någon 

roll i vilken ordning de kommer. När du trycker på att gå vidare denna gången 

kommer du att få läsa mer om det spelet. Därefter kommer experimentet att 

börja. Innan du går vidare måste du däremot fylla i ditt namn.</p> 

                 </div> 

                 <div class="entername"> 

                     <span id="typename"> 

                         <b>Skriv in ditt namn här</b> 

                     </span> 

                         <textarea placeholder="Namn" id="saveusername" 

value="name"></textarea> 

                 </div> 

                 <div id="savenamebutton"> 

                     <button id="savename"  onclick="savename()">Spara</button> 

                 </div> 

             </div> 

             <div id="gameholder"> 

             </div> 

             <div id="vidare2" onclick="hidemainpage()"> 

                 <h1>Gå vidare</h1> 

             </div> 

         </div> 
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         <!------ end of "Börja spelet" !-----> 

         <!------ After you click on "Gå vidare" twice !-----> 

         <div id="medgrafikpage"> 

             <div class="megatext" id="textheader">Med grafisk feedback</div> 

             <div class="imglargegraf"> 

                 <img src="pictures/medgrafisk.png" style="width: 300px; 

height:300px;"> 

             </div> 

             <div class="longtextgraf"> 

                 <div id="welcometext"> 

                     <div id="väl"> 

                         <p>Välkommen till spelet med grafisk feedback.</p> 

                     </div><br> 

                     <p>Du kommer att börja med spelet med grafisk feedback. När 

du klickar dig vidare efter att du har läst denna text kommer du se spelet på 

höger sida av skärmen och instruktioner till vänster. Båda spelen kommer att 

innehålla två nivåer. När du klarat båda nivåerna kommer du tas till spelet 

utan grafisk feedback. När du dessutom klarat det spelet är du klar med 

experimentet. Det enda som återstår då är att fylla i enkäten men den 

informationen som ombes fyllas i.</p> 

                 </div> 

             </div> 

             <div class="bigtextgraf" id="vidare3"> 

             </div> 

         </div> 

         <!------ Start på Spelet utan grafik !-----> 

        <div id="utangrafikpage"> 

             <div class="megatext" id="textheader">Utan grafisk feedback</div> 

             <div class="imglargegraf"> 

                 <img src="pictures/utangrafisk.png" style="width: 300px; 

height:300px;"> 

             </div> 

             <div class="longtextgraf"> 

                 <div id="welcometext"> 

                     <div id="väl"> 

                         <p>Välkommen till spelet utan grafisk feedback.</p> 

                     </div><br> 

                     <p>Du kommer att börja med spelet utan grafisk feedback. 

När du klickar dig vidare efter att du har läst denna text kommer du se vart 

beepern befinner sig på höger sida av skärmen och instruktioner till vänster. 

Båda spelen kommer att innehålla två nivåer. När du klarat båda nivåerna kommer 

du tas till spelet med grafisk feedback. När du dessutom klarat det spelet är 

du klar med experimentet. Det enda som återstår då är att fylla i enkäten men 

den informationen som ombes fyllas i.</p> 

                 </div> 

             </div> 
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             <div class="bigtextgraf" id="vidare4"> 

             </div> 

         </div> 

             <!------ Slut på Spelet utan grafik !-----> 

         <!------ Slut på html för spelen !-----> 

         <!------ footer !-----> 

          <div class="footerheader"> 

             <div id="kontakt"Kontakt> 

                 <h2>Kontakt</h2> 

             </div> 

             <div id="frågor"> 

                 <p>Om du har några frågor angående spelet så är det fritt fram 

att kontakta mig via min mail.</p> 

             </div> 

             <div id="address"> 

                 Email: a16adala@student.his.se 

             </div> 

             <div id="created"> 

                 Created by Adam Lämmel 

             </div> 

         </div> 

     </body> 

 </html> 
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A.2 – medgrafiklvl1.html 

<!DOCTYP

E html> 

 <html lang="en"> 

     <title>Välkommen</title> 

     <meta charset="UTF-8"> 

     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

     <!------ CSS !-----> 

     <link rel="stylesheet" href="css/medgrafisk.css"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 

     <!------ JavaScript !-----> 

     <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script

> 

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

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

     <script>initcanvas();</script> 

     <!------ Start of website !-----> 

     <body onload="lvl1default();showtextarea();TTC();mGlvl1A()"> 

     <!------ Start på html för spelen !-----> 

         <div class="speldiven"> 

         <!------ Start på Spelet med grafik !-----> 

             <div id="lvlinstruktions"> 

                 <h3>Instruktioner</h3> 

                 Hjälp Robert att plocka alla beepers. Varje steg du tar kommer 

att röra Robert ett steg åt det hållet.<br><br> 

                 För att klara av nivån måste du kombinera rätt kod för Robert. 

När du tror att koden är korrekt så trycker du på Run();.<br><br> 

                 Robert är den orangea rektangeln och beepern är den röda 

cirkeln. När du tror att du står på rätt koordinat trycker du på pickUp(). 

                 <br><br> 

                 <b>OBS Om det inte går att använda knapparna, tryck på 

Clear();.</b> 

                 <br> 

                 <h3>Tips</h3> 

                 <li>Clear(); - Tömmer textfältet</li> 

                 <li>Left(); - Gå vänster</li> 

                 <li>Right(); - Gå höger</li> 

                 <li>Up(); - Gå uppåt</li> 

                 <li>Down(); - Gå neråt</li> 

                 <li>pickUp(); - Plocka upp beeper</li> 

             </div> 

             <div class="grafikspel"> 

                 <div id="grafikspelet"> 
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                     <canvas id="grafikcanvas" width="500px" 

height="500px"></canvas> 

                 </div> 

                 <div id="movebuttons"> 

                     <button id="resetgame" onclick="Clear()">Clear();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickleft" 

onclick="showcode()">Left();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickright" 

onclick="showcode()">Right();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickup" 

onclick="showcode()">Up();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickdown" 

onclick="showcode()">Down();</button> 

                     <button class="movefunc" id="pickup" 

onclick="checkpick();showcode()">pickUp();</button> 

                 </div> 

                 <div id="gamecode" onload=""> 

                 </div> 

                 <button id="runbutton" onclick="run()">Run();</button> 

                 <div id="nextlevel"> 

                 </div> 

             </div> 

     </body> 

 </html> 
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A.3 – medgrafiklvl1.html 

<!DOCTYP

E html> 

 <html lang="en"> 

     <title>Välkommen</title> 

     <meta charset="UTF-8"> 

     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

     <!------ CSS !-----> 

     <link rel="stylesheet" href="css/utangrafisk.css"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 

     <!------ JavaScript !-----> 

     <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script

> 

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

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

     <script>initcanvas();</script> 

     <!------ Start of website !-----> 

     <body 

onload="lvl1default();showtextarea();TTC();storebeeperpos();uGlvl1A()"> 

          <!------ Start på html för spelen !-----> 

         <div class="speldiven"> 

         <!------ Start på Spelet med grafik !-----> 

             <div id="lvlinstruktions"> 

                 <h3>Instruktioner</h3> 

                 Robert befinner sig på ett spelfält på 5x5 meter. Längst upp 

till vänster på spelfältet är koordinaterna X=0, Y=0.<br><br> 

                 Varje steg du tar kommer att röra Robert en meter åt det 

hållet. 

                 För att klara av nivån måste du kombinera rätt kod för Robert. 

När du tror att koden är korrekt så trycker du på Run();.<br><br> 

                 På den här nivån finns det endast en beeper och om din kod är 

rätt så får du gå vidare till nästa nivå. Om koden däremot 

                 är inkorrekt får du försöka igen. När du tror att du står på 

rätt koordinat trycker du på pickUp(). 

                 <br><br> 

                 <b>OBS Om det inte går att använda knapparna, tryck på 

Clear();.</b> 

                 <br> 

                 <h3>Tips</h3> 

                 <li>Clear(); - Tömmer textfältet</li> 

                 <li>Left(); - Gå vänster</li> 

                 <li>Right(); - Gå höger</li> 

                 <li>Up(); - Gå uppåt</li> 
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                 <li>Down(); - Gå neråt</li> 

                 <li>pickUp(); - Plocka upp beeper</li> 

             </div> 

             <div class="grafikspel"> 

                 <div id="grafikspelet"> 

                     <canvas id="grafikcanvas" width="500px" 

height="500px"></canvas> 

                 </div> 

                 <div id="utangrafikspel"> 

                     <h2>Robert =</h2> <h3>X - 0</h3> <h3>Y - 4</h3> 

                     <h2>Beeper =</h2> <h3>X - <span id="beeperX"></span></h3> 

<h3>Y - <span id="beeperY"></span></h3> 

                 </div> 

                 <div id="movebuttons"> 

                     <button id="resetgame" onclick="Clear()">Clear();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickleft" 

onclick="showcode()">Left();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickright" 

onclick="showcode()">Right();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickup" 

onclick="showcode()">Up();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickdown" 

onclick="showcode()">Down();</button> 

                     <button class="movefunc" id="pickup" 

onclick="checkpick();showcode()">pickUp();</button> 

                 </div> 

                 <div id="gamecode" onload=""> 

                 </div> 

                 <button id="runbutton" onclick="run()">Run();</button> 

                 <div id="nextlevel"> 

                 </div> 

             </div> 

     </body> 

 </html> 
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A.4 – medgrafiklvl2.html 

<!DOCTYP

E html> 

 <html lang="en"> 

     <title>Välkommen</title> 

     <meta charset="UTF-8"> 

     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

     <!------ CSS !-----> 

     <link rel="stylesheet" href="css/medgrafisk.css"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 

     <!------ JavaScript !-----> 

     <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script

> 

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

     <script src="js/medgrafisklvl2.js"></script> 

     <script>initcanvas();</script> 

     <!------ Start of website !-----> 

     <body onload="lvl2default();showtextarea();TTC();mGlvl2A()"> 

     <!------ Start på html för spelen !-----> 

         <div class="speldiven"> 

         <!------ Start på Spelet med grafik !-----> 

             <div id="lvlinstruktions"> 

                 <h3>Instruktioner</h3> 

                 På den här nivån finns det två beepers och om din kod är rätt 

så får du gå vidare. Om koden däremot 

                 är inkorrekt får du försöka igen.<br><br> 

                 Robert är den orangea rektangeln och båda beepers visas som 

röda cirklar. När du tror att du står på rätt koordinat trycker du på pickUp(). 

<br><br> 

                 Kom ihåg att du måste samla in båda beepers innan du kör koden. 

                 <br><br> 

                 <b>OBS Om det inte går att använda knapparna, tryck på 

Clear();.</b> 

                 <br> 

                 <h3>Tips</h3> 

                 <li>Clear(); - Tömmer textfältet</li> 

                 <li>Left(); - Gå vänster</li> 

                 <li>Right(); - Gå höger</li> 

                 <li>Up(); - Gå uppåt</li> 

                 <li>Down(); - Gå neråt</li> 

                 <li>pickUp(); - Plocka upp beeper</li> 

             </div> 

             <div class="grafikspel"> 
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                 <div id="grafikspelet"> 

                     <canvas id="grafikcanvas" width="500px" 

height="500px"></canvas> 

                 </div> 

                 <div id="movebuttons"> 

                     <button id="resetgame" onclick="Clear()">Clear()</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickleft" 

onclick="showcode()">Left();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickright" 

onclick="showcode()">Right();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickup" 

onclick="showcode()">Up();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickdown" 

onclick="showcode()">Down();</button> 

                     <button class="movefunc" id="clickdown" 

onclick="checkpick2();showcode()">pickUp();</button> 

                 </div> 

                  <div id="gamecode"> 

                 </div> 

                 <button id="runbutton" onclick="run()">Run();</button> 

                 <div id="finnishgraf"> 

                 </div> 

             </div> 

     </body> 

 </html> 
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A.5 – utangrafiklvl2.html 

<!DOCTYP

E html> 

 <html lang="en"> 

     <title>Välkommen</title> 

     <meta charset="UTF-8"> 

     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

     <!------ CSS !-----> 

     <link rel="stylesheet" href="css/utangrafisk.css"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato"> 

     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 

     <!------ JavaScript !-----> 

     <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script

> 

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

     <script src="js/utangrafisklvl2.js"></script> 

     <script>initcanvas2();</script> 

     <!------ Start of website !-----> 

     <body 

onload="lvl2default2();showtextarea();TTC2();storebeeperpos2();uGlvl2A()"> 

          <!------ Start på html för spelen !-----> 

         <div class="speldiven"> 

         <!------ Start på Spelet med grafik !-----> 

             <div id="lvlinstruktions"> 

                 <h3>Instruktioner</h3> 

                 Robert befinner sig återigen på ett spelfält på 5x5 meter. 

Längst upp till vänster på spelfältet är koordinaterna X=0, Y=0.<br><br> 

                 På den här nivån finns det två beepers och om din kod är rätt 

så får du gå vidare. Om koden däremot 

                 är inkorrekt får du försöka igen.<br><br> 

                 När du tror att du står på rätt koordinat trycker du på 

pickUp(). Kom ihåg att du måste samla in båda beepers innan du kör koden. 

                 <br><br> 

                 <b>OBS Om det inte går att använda knapparna, tryck på 

Clear();.</b> 

                 <br> 

                 <h3>Tips</h3> 

                 <li>Clear(); - Tömmer textfältet</li> 

                 <li>Left(); - Gå vänster</li> 

                 <li>Right(); - Gå höger</li> 

                 <li>Up(); - Gå uppåt</li> 

                 <li>Down(); - Gå neråt</li> 

                 <li>pickUp(); - Plocka upp beeper</li> 

             </div> 
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             <div class="grafikspel"> 

                 <div id="grafikspelet"> 

                     <canvas id="grafikcanvas" width="500px" 

height="500px"></canvas> 

                 </div> 

                 <div id="utangrafikspel"> 

                     <h2>Robert =</h2> <h3>X - 0</h3> <h3>Y - 4</h3> 

                     <h2>Beeper 1 =</h2> <h3>X - <span id="beeperX"></span></h3> 

<h3>Y - <span id="beeperY"></span></h3> 

                     <h2>Beeper 2 =</h2> <h3>X - <span 

id="beeper2X"></span></h3> <h3>Y - <span id="beeper2Y"></span></h3> 

                 </div> 

                 <div id="movebuttons"> 

                     <button id="resetgame" onclick="Clear()">Clear();</button> 

                     <button class="movefunc2" id="clickleft" 

onclick="showcode()">Left();</button> 

                     <button class="movefunc2" id="clickright" 

onclick="showcode()">Right();</button> 

                     <button class="movefunc2" id="clickup" 

onclick="showcode()">Up();</button> 

                     <button class="movefunc2" id="clickdown" 

onclick="showcode()">Down();</button> 

                     <button class="movefunc2" id="pickup" 

onclick="checkpick2();showcode()">pickUp();</button> 

                 </div> 

                 <div id="gamecode" onload=""> 

                 </div> 

                 <button id="runbutton" onclick="run2()">Run();</button> 

                 <div id="finnishtext"> 

                 </div> 

             </div> 

     </body> 

 </html> 
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A.6 – inquiry.html 

<!DOCTYPE 

html> 

 <html> 

 <meta charset="UTF-8"> 

 <title>Enkät</title> 

 <link rel="stylesheet" href="css/inquiry.css"> 

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

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

 <script src="js/medgrafisklvl2.js"></script> 

 <script src="js/utangrafisklvl2.js"></script> 

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

 <body onload="printstats()"> 

     <div id="stats"> 

         <h1>Din statistik</h1> 

         <div id="username"> 

         </div> 

         <div id="tidmedgrafik"> 

         </div> 

         <div id="tidutangrafik"> 

         </div> 

     </div> 

     <div id="iframe"> 

         <iframe 

src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWF41y0HscjPTvGK-

S2Z8ZNwro68fCPkaQrD_kOYVSJMC7Zg/viewform?embedded=true" width="640" 

height="1153" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Läser 

in...</iframe> 

     </div> 

 </body> 

 </html> 
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A.7 – mainpage.css 

body 

{background-

color: 

#eae7dc; 

       height: auto; 

       padding: 0px; 

       width: 100%; 

       margin: 0px auto; 

       min-width: 550px;} 

 .megatext {  position: relative; 

              font-size: 60px; 

              margin: 0px auto; 

              width: 100%; 

              height: 80px; 

              background-color: #eae7dc; 

              text-align: center; 

              line-height: 100px; 

              font-family: Consolas; 

              margin-bottom: 20px; 

              z-index: 2;} 

 #textheader {color: black;} 

 .imglarge { width: 320px; 

             height: 320px; 

             align-content: center; 

             margin: 0px auto; 

             margin-bottom: 20px; 

             background-color: #eae7dc; 

             position: relative; 

             top: -40px; 

             z-index: 1;} 

 p {font-family: sans-serif; 

    margin: 0px auto;} 

 #väl {text-align: center;} 

 .longtext { align-content: center; 

             word-wrap: break-word; 

             width: 800px; 

             height: auto; 

             margin: 0px auto; 

             padding: 5px; 

             margin-bottom: 20px;} 

 #welcometext {font-size: 20px;} 

 .bigtext { text-align: center; 

            font-family:Consolas; 

            margin: 0px auto;} 

 #vidare1 {   color: #86c232; 
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              width: 250px; 

              height: 50px; 

              background-color: #474b4f; 

              line-height: 50px; 

              border-radius: 15px; 

              margin-bottom: 40px;} 

 #vidare1 :hover {  cursor: pointer; 

                    background-color: #222629; 

                    border-radius: 15px;} 

 .footerheader { position: relative; 

                 width: 100%; 

                 background-color: #303c6c; 

                 height: 300px; 

                 align-content: center; 

                 margin: 0px auto; 

                 bottom: 0px;} 

 #kontakt {  position: absolute; 

             margin: 0px auto; 

             margin-top: 30px; 

             font-family: sans-serif; 

             left: 200px; 

             color: #ffffff;} 

 #frågor {color: #ffffff; 

          position: absolute; 

          margin: 0px auto; 

          margin-top: 100px !important; 

          left: 200px;} 

 #address {color: #ffffff; 

          position: absolute; 

          margin: 0px auto; 

          margin-top: 125px !important; 

          left: 200px;} 

 #created {color: grey; 

           text-align: center; 

           bottom: -250px; 

           position: relative;} 

              /* 2nd page */ 

 #secondarybody {width: 100%; 

                 height: 745px; 

                 background-color: #eae7dc;} 

 .steg2text {position: relative; 

             top: 50px;} 

 #steg2 {text-align: center;} 

 #instrbasic {align-content: center; 

              word-wrap: break-word; 

              width: 800px; 
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              height: auto; 

              margin: 0px auto; 

              padding: 5px;} 

 #gameholder { text-align: center; 

               position: relative; 

               width: 1000px; 

               height: 300px; 

               top: 80px; 

               margin: 0px auto;} 

 #imgleft {  margin-right: 40px; 

             width: 300px; 

             height: 300px; 

             cursor: pointer; 

             border: solid 2px black;} 

 #imgcentre {position: relative; 

             bottom: 140px;} 

 #imgright { margin-left: 40px; 

             width: 300px; 

             height: 300px; 

             cursor: pointer; 

             border: solid 2px black;} 

 #vidare2 {   color: #86c232; 

              width: 250px; 

              height: 50px; 

              background-color: #474b4f; 

              line-height: 50px; 

              border-radius: 15px; 

              position: relative; 

              top: 100px; 

              text-align: center; 

              font-family:Consolas; 

              margin: 0px auto; 

              margin-bottom: 20px;} 

 #vidare2 :hover {  cursor: pointer; 

                    background-color: #222629; 

                    border-radius: 15px;} 

 .progressbar {position: relative; 

               text-align: center; 

               margin: 0px auto; 

               top: 40px; 

               z-index: 4;} 

 .entername {text-align: center; 

             margin: 0px auto; 

             margin-top: 20px; 

             margin-left: 10px; 

             margin-right: 10px; 
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             height: auto; 

             width: auto; 

             } 

 #vidare3 {   color: #86c232; 

              width: 250px; 

              height: 50px; 

              background-color: #474b4f; 

              line-height: 50px; 

              border-radius: 15px; 

              margin-bottom: 40px;} 

 #vidare3 :hover {  cursor: pointer; 

                    background-color: #222629; 

                    border-radius: 15px;} 

 #vidare4 {   color: #86c232; 

              width: 250px; 

              height: 50px; 

              background-color: #474b4f; 

              line-height: 50px; 

              border-radius: 15px; 

              margin-bottom: 40px;} 

 #vidare4 :hover {  cursor: pointer; 

                    background-color: #222629; 

                    border-radius: 15px;} 

 input, textarea{ 

  width: 300px; 

  border: none; 

  border-radius: 20px; 

  outline: none; 

  padding: 10px; 

  font-family: 'Sniglet', cursive; 

  font-size: 1em; 

  color: #676767; 

  transition: border 0.5s; 

  -webkit-transition: border 0.5s; 

  -moz-transition: border 0.5s; 

  -o-transition: border 0.5s; 

  border: solid 3px #474b4f; 

  -webkit-box-sizing:border-box; 

  -moz-box-sizing:border-box; 

  box-sizing:border-box; 

 } 

 input:focus, textarea:focus{ 

  border: solid 3px #222629; 

 } 

 textarea{ 

  height: 50px; 
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  resize: none; 

  overflow: auto; 

 } 

 #typename { margin-right: 20px; 

             position: relative; 

             bottom: 18px; 

             font-size: 23px; 

             font-family: sans-serif;} 

 #savename {   background-color: #474b4f; 

               border: none; 

               color: white; 

               padding: 15px 32px; 

               text-align: center; 

               text-decoration: none; 

               font-size: 16px; 

               border-radius: 15px; 

               cursor: pointer;} 

 #savename :hover {background-color: #222629;} 

 #savenamebutton {position: relative; 

                  text-align: center; 

                  margin-top: 20px;} 

 a:link {text-decoration: none; 

         color: #86c232;} 

 a:hover {text-decoration: none;} 

 a:visited {text-decoration: none; 

            color: #86c232;} 
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A.8 – medgrafisk.css 

body{background-

color: #eae7dc;} 

 #medgrafikpage { width: 100%; 

                  height: auto; 

                  background-color: #eae7dc;} 

 .megatext {  position: relative; 

              font-size: 60px; 

              margin: 0px auto; 

              width: 100%; 

              height: 80px; 

              background-color: #eae7dc; 

              text-align: center; 

              line-height: 100px; 

              font-family: Consolas; 

              margin-bottom: 20px; 

              z-index: 2;} 

 #textheader {color: black;} 

 .imglargegraf { width: 320px; 

             height: 320px; 

             align-content: center; 

             margin: 0px auto; 

             margin-bottom: 20px; 

             background-color: #eae7dc; 

             position: relative; 

             z-index: 1;} 

 p {font-family: sans-serif; 

    margin: 0px auto;} 

 #väl {text-align: center;} 

 .longtextgraf { align-content: center; 

             word-wrap: break-word; 

             width: 800px; 

             height: auto; 

             margin: 0px auto; 

             padding: 5px; 

             margin-bottom: 20px;} 

 #welcometext {font-size: 20px;} 

 .bigtextgraf { text-align: center; 

            font-family:Consolas; 

            margin: 0px auto;} 

 #lvl2 {text-decoration: none; 

        color: black;} 

         /* spellvl1 */ 

 .speldiven { position: relative; 

              top: 100px;} 

 canvas { background-color: #ffffff; 
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          border: solid 10px #2d241e; 

          -moz-box-shadow: 0 0 5px 5px #888; 

          -webkit-box-shadow: 0 0 5px 5px#888; 

          box-shadow: 0 0 5px 5px #888;} 

 .grafikspel {z-index: 2; 

                 float: right; 

                margin-right: 40px;} 

 #movebuttons {float: right; 

               position: absolute; 

               top: 550px;} 

 #runcode {float: right; 

           position: absolute; 

           top: 600px; 

           width: 400px;} 

 #runbutton {float: right; 

           position: absolute; 

           top: 680px;} 

 #nextlevel {width: 200px; 

             height: 50px; 

             background-color: darkgrey; 

             border: solid 2px black; 

             text-align: center; 

             line-height: 13px; 

             position: absolute; 

             float: right; 

             top: 760px; 

             font-family: sans-serif; 

             color: lightgrey;} 

 .nextlevelactive { background-color: limegreen !important; 

                    cursor: pointer;} 

 #lvlinstruktions {z-index: 1; 

                   padding: 10px; 

                   left: 20px; 

                   position: absolute; 

                   width: 500px; 

                   background-color: white; 

                   font-family: sans-serif; 

                   box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 

rgba(0,0,0,0.12);} 

 #finnishgraf {width: 200px; 

             height: 50px; 

             background-color: darkgrey; 

             border: solid 2px black; 

             text-align: center; 

             line-height: 13px; 

             position: absolute; 
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             float: right; 

             top: 760px; 

             font-family: sans-serif; 

             color: lightgrey;} 

 .finnishgrafactive { background-color: limegreen !important; 

                    cursor: pointer; 

                    color: black !important;} 

 #grafdone  {text-decoration: none; 

             color: black;} 
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A.9 – utangrafisk.css 

body{background-

color: #eae7dc;} 

 #medgrafikpage { width: 100%; 

                  height: auto; 

                  background-color: #eae7dc;} 

 .megatext {  position: relative; 

              font-size: 60px; 

              margin: 0px auto; 

              width: 100%; 

              height: 80px; 

              background-color: #eae7dc; 

              text-align: center; 

              line-height: 100px; 

              font-family: Consolas; 

              margin-bottom: 20px; 

              z-index: 2;} 

 #textheader {color: black;} 

 .imglargegraf { width: 320px; 

             height: 320px; 

             align-content: center; 

             margin: 0px auto; 

             margin-bottom: 20px; 

             background-color: #eae7dc; 

             position: relative; 

             z-index: 1;} 

 p {font-family: sans-serif; 

    margin: 0px auto;} 

 #väl {text-align: center;} 

 .longtextgraf { align-content: center; 

             word-wrap: break-word; 

             width: 800px; 

             height: auto; 

             margin: 0px auto; 

             padding: 5px; 

             margin-bottom: 20px;} 

 #welcometext {font-size: 20px;} 

 .bigtextgraf { text-align: center; 

            font-family:Consolas; 

            margin: 0px auto;} 

 #lvl2 {text-decoration: none; 

        color: black;} 

         /* spellvl1 */ 

 .speldiven { position: relative; 

              top: 100px;} 

 canvas { background-color: #ffffff; 
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          border: solid 10px #2d241e; 

          -moz-box-shadow: 0 0 5px 5px #888; 

          -webkit-box-shadow: 0 0 5px 5px#888; 

          box-shadow: 0 0 5px 5px #888;} 

 .grafikspel {z-index: 2; 

                 float: right; 

                margin-right: 40px;} 

 #grafikspelet {display: none;} 

 #movebuttons {float: right; 

               position: absolute; 

               top: 560px;} 

 #runcode {float: right; 

           position: absolute; 

           top: 600px; 

           width: 400px;} 

 #runbutton {float: right; 

           position: absolute; 

           top: 680px;} 

 #nextlevel {width: 200px; 

             height: 50px; 

             background-color: darkgrey; 

             border: solid 2px black; 

             text-align: center; 

             line-height: 13px; 

             position: absolute; 

             float: right; 

             top: 760px; 

             font-family: sans-serif; 

             color: lightgrey;} 

 .nextlevelactive { background-color: limegreen !important; 

                    cursor: pointer;} 

 #lvlinstruktions {z-index: 1; 

                   padding: 10px; 

                   left: 20px; 

                   position: absolute; 

                   width: 500px; 

                   background-color: white; 

                   font-family: sans-serif; 

                   box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 

rgba(0,0,0,0.12);} 

 #finnishtext {width: 200px; 

             height: 50px; 

             background-color: darkgrey; 

             border: solid 2px black; 

             text-align: center; 

             line-height: 13px; 
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             position: absolute; 

             float: right; 

             top: 760px; 

             font-family: sans-serif; 

             color: lightgrey;} 

 .finnishtextactive { background-color: limegreen !important; 

                    cursor: pointer; 

                     color: black !important;} 

 #grafdone  {text-decoration: none; 

             color: black;} 

 #utangrafikspel { width: 500px; 

                   height: 500px; 

                   background-color: #FFFFFF; 

                   box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 

rgba(0,0,0,0.12); 

                   padding: 20px; 

                   font-family: sans-serif; 

                   margin-bottom: 20px;} 
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A.10 – inquiry.css 

body 

{background-

color: 

#eae7dc;} 

 #iframe {float: right;} 

 #stats {float: left; 

         width: 640px; 

         height: 900px; 

         background-color: #ffffff; 

         position: relative; 

         margin-left: 10px; 

         border-radius: 6px; 

         box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 

rgba(0,0,0,0.12); 

         border: 8px forestgreen; 

         border-top-left-radius: 6px; 

         border-top-right-radius: 6px; 

         border-style: solid; 

         border-bottom: none; 

         border-left-style: none; 

         border-right-style: none; 

         font-family: Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif; 

         color: rgba(0,0,0,.87); 

         padding-left: 20px;} 
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A.11 – mainpage.js 

var 

gameorder; 

 var username; 

 var savedname = 0; 

 function startgame() { 

     $("#firstpage").hide(); 

     $("#secondarybody").show() 

     document.title = "Instruktioner"; 

 } 

 function pagedefault() { 

     document.title = "Välkommen"; 

     $("#secondarybody").hide(); 

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

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

     //$('.speldiven').hide(); 

 } 

 function savename() { 

     username = document.getElementById("saveusername").value; 

     var nameok = confirm("Är du säker på att du vill heta " + username + " 

?"); 

     if (nameok == true ) { 

         localStorage.setItem("username", username); 

         savedname = 1; 

     } 

 } 

 function printstats() { 

     document.getElementById("username").innerHTML = '<h2>Namn:</h2> ' +  

localStorage.getItem("username", username); 

     document.getElementById("tidmedgrafik").innerHTML = '<h2>Tider & försök på 

spelet med grafisk feedback:</h2>' + '<h3>' + 'Level 1: ' + '</h3>' + 

localStorage.getItem("ttc", ttc) + '<h3>' + 'Försök: ' + '</h3>' + 

localStorage.getItem("grafattemptslvl1", grafattemptslvl1) + '<br>' + '<h3>' + 

'Tid level 2: ' + '</h3>' + localStorage.getItem("ttc2", ttc2) + '<h3>' + 

'Försök: ' + '</h3>' + localStorage.getItem("grafattemptslvl2", 

grafattemptslvl2); 

     document.getElementById("tidutangrafik").innerHTML = '<h2>Tider & försök 

på spelet utan grafisk feedback:</h2> ' + '<h3>' + 'Level 1: ' + '</h3>' + 

localStorage.getItem("ttc3", ttc3) + '<h3>' + 'Försök: ' + '</h3>' + 

localStorage.getItem("attemptslvl1", attemptslvl1) + '<br>' + '<h3>' + 'Level 

2: ' + '</h3>' + localStorage.getItem("ttc4", ttc4) + '<h3>' + 'Försök: ' + 

'</h3>' + localStorage.getItem("attemptslvl2", attemptslvl2); 

 } 

 function gameshuffler() { 

     gameorder = Math.floor((Math.random() * 2) + 1); 

     localStorage.setItem('gameorder', gameorder); 
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     if (gameorder == 1) { 

         var gameshuffle = '<img src="pictures/medgrafisk.png" id="imgleft" 

onclick="clickgame()">' + 

                 '<img src="pictures/arrow.png" id="imgcentre">' + 

                 '<img src="pictures/utangrafisk.png" id="imgright">;'; 

         document.getElementById("gameholder").innerHTML = gameshuffle; 

     } 

     else { 

          var gameshuffle = '<img src="pictures/utangrafisk.png" id="imgleft" 

onclick="clickgame()">' + 

                 '<img src="pictures/arrow.png" id="imgcentre">' + 

                 '<img src="pictures/medgrafisk.png" id="imgright">;'; 

         document.getElementById("gameholder").innerHTML = gameshuffle; 

     } 

 } 

 function hidemainpage() { 

     if (savedname == 0) { 

         alert('Du har inte fyllt i ditt namn'); 

     } 

     else { 

         correctgame(); 

         $(".imglarge").hide(); 

         $(".longtext").hide(); 

         $(".bigtext").hide(); 

         $("#textheader").hide(); 

         $("#secondarybody").hide(); 

     } 

 } 

 function correctgame() { 

     if (gameorder == 1) { 

         gameorder == document 

         document.title = 'Med grafisk feedback'; 

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

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

     } 

     else { 

         document.title = 'Utan grafisk feedback'; 

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

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

     } 

 } 

 function medgrafik() { 

     console.log('medgrafik'); 

     var mgrafik = '<a href ="medgrafiklvl1.html">' + '<h1>Gå vidare</h1>' + 

'</a>'; 

     document.getElementById("vidare3").innerHTML = mgrafik; 
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 } 

 function utangrafik() { 

     console.log('utangrafik'); 

     var mgrafik = '<a href ="utangrafiklvl1.html">' + '<h1>Gå vidare</h1>' + 

'</a>'; 

     document.getElementById("vidare4").innerHTML = mgrafik; 

 } 
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A.12 – medgrafisk.js 

/*----- spel-

funktionalitet 

lvl 1 --------

---*/ 

 var ctx; 

 var robertX = 0; 

 var robertY = 4; 

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

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

 var grafattemptslvl1; 

 var runpickup = 0; 

 var ttc; 

 var wallcrash = 0; 

 var pickupFail = 0; 

 var x; 

 document.addEventListener('DOMContentLoaded',initcanvas,false); 

 function initcanvas() { 

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

     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(); 

     } 

     robertX; 

     robertY; 

     beeperX; 

     beeperY; 

     drawrobert(); 

     drawBeeper(); 

 } 

 function lvl1default() { 

     document.getElementById('nextlevel').innerHTML = '<h2>Nästa 

nivå</h2>'; 

 } 

 function TTC() { 

     if (localStorage.getItem('x', x) == null) { 

         var start = new Date(); 

         x = start.getTime(); 

         localStorage.setItem('x', x); 

     } 
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     else { 

         x = localStorage.getItem('x', x); 

     } 

 } 

 function mGlvl1A() { 

     if (localStorage.getItem('grafattemptslvl1', grafattemptslvl1) == 

null) { 

         grafattemptslvl1 = 1; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl1', grafattemptslvl1); 

     } 

     else { 

         grafattemptslvl1 = localStorage.getItem('grafattemptslvl1', 

grafattemptslvl1); 

     } 

 } 

 function drawrobert() { 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.rect((robertX*100)+10, (robertY*100)+25, 80, 50, 40); 

     ctx.strokeStyle = "#000000"; 

     ctx.stroke(); 

     ctx.fillStyle = "#ce6039"; 

     ctx.fill(); 

 } 

 function drawBeeper() { 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.arc((beeperX*100)+50, (beeperY*100)+50, 20, 0, 5 * Math.PI, 

     false); 

     ctx.shadowColor = '#f00000'; 

     ctx.shadowOffsetX = 0; 

     ctx.shadowOffsetY = 0; 

     ctx.shadowBlur    = 25; 

     ctx.fillStyle = "#ff0000"; 

     ctx.fill(); 

 } 

 $(document).ready(function showcode() { 

     $(".movefunc").click(function showcode() { 

         var movefunc = $(this).html(); 

         $("#runcode").append(movefunc); 

     }); 

 }); 

 function resetgame() { 

     runpickup = 0; 

     location.reload(); 

 } 

 function checkpick() { 

     runpickup = 1; 
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 } 

 function Clear() { 

     showtextarea(); 

 } 

 function showtextarea() { 

     var text = document.getElementById('gamecode').innerHTML = '<textarea 

id="runcode" rows="3" cols="20"></textarea>'; 

 } 

 function run() { 

     if (runpickup == 0) { 

         alert('Du har inte använt "pickUp();" innan du körde. Försök 

igen!'); 

         grafattemptslvl1++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl1', grafattemptslvl1); 

         Clear(); 

     } 

     else { 

         var runnablecode = document.getElementById("runcode").value; 

         eval(runnablecode); 

         runcode.value = ' '; 

     } 

 } 

 function Up() { 

     if (robertY>0) { 

         robertY--; 

         drawrobert(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         grafattemptslvl1++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl1', grafattemptslvl1); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Down() { 

     if (robertY<4) { 

         robertY++; 

         drawrobert(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 
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     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         grafattemptslvl1++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl1', grafattemptslvl1); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Right() { 

     if (robertX<4) { 

         robertX++; 

         drawrobert(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         grafattemptslvl1++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl1', grafattemptslvl1); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Left() { 

     if (robertX>0) { 

         robertX--; 

         drawrobert(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         grafattemptslvl1++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl1', grafattemptslvl1); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function pickUp() { 

     if (robertX == beeperX && robertY == beeperY) { 
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         var stop = new Date(); 

         var y = stop.getTime(); 

         ttc = localStorage.getItem('x', x) - y; 

         ttc = Math.abs(ttc); 

         localStorage.setItem('ttc', ttc); 

         lvl1completed(); 

     } 

     else { 

         if (wallcrash == 1) { 

             resetgame(); 

         } 

         else { 

             alert("Du har inte plockat upp beepern. Försök igen!"); 

             pickupFail = 1; 

             grafattemptslvl1++; 

             localStorage.setItem('grafattemptslvl1', grafattemptslvl1); 

             resetgame(); 

         } 

     } 

 } 

 function lvl1completed() { 

     alert("Bra jobbat du är klar med första nivån!"); 

     $("#gamecode, #movebuttons, 

#runbutton").addClass("deactivatebuttons"); 

     $("#nextlevel").addClass("nextlevelactive"); 

     document.getElementById('nextlevel').innerHTML =  '<a 

href="medgrafiklvl2.html" id="lvl2">' + '<h2>Nästa nivå</h2>' + '</a>'; 

 } 
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A.13 – utangrafisk.js 

/*----- spel-

funktionalitet 

lvl 1 --------

---*/ 

 var ctx; 

 var robertX = 0; 

 var robertY = 4; 

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

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

 var attemptslvl1; 

 var picked; 

 var runpickup = 0; 

 var ttc3; 

 var wallcrash = 0; 

 var pickupFail = 0; 

 var x3; 

 document.addEventListener('DOMContentLoaded',initcanvas,false); 

 function storebeeperpos() { 

     document.getElementById('beeperX').innerHTML = beeperX; 

     document.getElementById('beeperY').innerHTML = beeperY; 

 } 

 function initcanvas() { 

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

     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(); 

     } 

     robertX; 

     robertY; 

     beeperX; 

     beeperY; 

     drawrobert(); 

     drawBeeper(); 

 } 

 function lvl1default() { 

     document.getElementById('nextlevel').innerHTML = '<h2>Nästa 

nivå</h2>'; 

 } 

 function TTC() { 
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     if (localStorage.getItem('x3', x3) == null) { 

         var start = new Date(); 

         x3 = start.getTime(); 

         localStorage.setItem('x3', x3); 

     } 

     else { 

         x = localStorage.getItem('x3', x3); 

     } 

 } 

 function uGlvl1A() { 

     if (localStorage.getItem('attemptslvl1', attemptslvl1) == null) { 

         attemptslvl1 = 1; 

         localStorage.setItem('attemptslvl1', attemptslvl1); 

     } 

     else { 

         attemptslvl1 = localStorage.getItem('attemptslvl1', attemptslvl1); 

     } 

 } 

 function drawrobert() { 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.rect((robertX*100)+10, (robertY*100)+25, 80, 50, 40); 

     ctx.strokeStyle = "#000000"; 

     ctx.stroke(); 

     ctx.fillStyle = "#ce6039"; 

     ctx.fill(); 

 } 

 function drawBeeper() { 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.arc((beeperX*100)+50, (beeperY*100)+50, 20, 0, 5 * Math.PI, 

     false); 

     ctx.shadowColor = '#f00000'; 

     ctx.shadowOffsetX = 0; 

     ctx.shadowOffsetY = 0; 

     ctx.shadowBlur    = 25; 

     ctx.fillStyle = "#ff0000"; 

     ctx.fill(); 

 } 

 $(document).ready(function showcode() { 

     $(".movefunc").click(function showcode() { 

         var movefunc = $(this).html(); 

         $("#runcode").append(movefunc); 

     }); 

 }); 

 function resetgame() { 

     runpickup = 0; 

     location.reload(); 



 

 xxxvi 

 } 

 function checkpick() { 

     runpickup = 1; 

 } 

 function Clear() { 

     showtextarea(); 

 } 

 function showtextarea() { 

     var text = document.getElementById('gamecode').innerHTML = '<textarea 

id="runcode" rows="3" cols="20"></textarea>'; 

 } 

 function run() { 

     if (runpickup == 0) { 

         alert('Du har inte använt "pickUp();" innan du körde. Försök 

igen!'); 

         attemptslvl1++; 

         localStorage.setItem('attemptslvl1', attemptslvl1); 

         Clear(); 

     } 

     else { 

         var runnablecode = document.getElementById("runcode").value; 

         eval(runnablecode); 

         runcode.value = ' '; 

     } 

 } 

 function Up() { 

     if (robertY>0) { 

         robertY--; 

         drawrobert(); 

     } else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         attemptslvl1++; 

         Clear(); 

     } 

 } 

 function Down() { 

     if (robertY<4) { 

         robertY++; 

         drawrobert(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 
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sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         attemptslvl1++; 

         localStorage.setItem('attemptslvl1', attemptslvl1); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Right() { 

     if (robertX<4) { 

         robertX++; 

         drawrobert(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         attemptslvl1++; 

         localStorage.setItem('attemptslvl1', attemptslvl1); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Left() { 

     if (robertX>0) { 

         robertX--; 

         drawrobert(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         attemptslvl1++; 

         localStorage.setItem('attemptslvl1', attemptslvl1); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function pickUp() { 

     if (robertX == beeperX && robertY == beeperY) { 

         var stop = new Date(); 

         var y3 = stop.getTime(); 

         ttc3 = localStorage.getItem('x3', x3) - y3; 
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         ttc3 = Math.abs(ttc3); 

         localStorage.setItem("ttc3", ttc3); 

         lvl1completed(); 

     } 

     else { 

         if (wallcrash == 1) { 

             resetgame(); 

         } 

         else { 

             alert("Du har inte plockat upp beepern. Försök igen!"); 

             pickupFail = 1; 

             attemptslvl1++; 

             localStorage.setItem('attemptslvl1', attemptslvl1); 

             resetgame(); 

         } 

     } 

 } 

 function lvl1completed() { 

     alert("Bra jobbat du är klar med första nivån!"); 

     $("#gamecode, #movebuttons, 

#runbutton").addClass("deactivatebuttons"); 

     $("#nextlevel").addClass("nextlevelactive"); 

     document.getElementById('nextlevel').innerHTML =  '<a 

href="utangrafiklvl2.html" id="lvl2">' + '<h2>Nästa nivå</h2>' + '</a>'; 

 } 
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A.14 – medgrafisklvl2.js 

/*----- spel-

funktionalitet 

lvl 2 --------

---*/ 

 var ctx; 

 var robertX = 0; 

 var robertY = 4; 

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

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

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

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

 var grafattemptslvl2; 

 var collectedbeepers2 = 0; 

 var lvl2done = 0; 

 var runpickup2 = 0; 

 var ttc2; 

 var wallcrash = 0; 

 var x2; 

 var pickupFail = 0; 

 document.addEventListener('DOMContentLoaded',initcanvas,false); 

 function initcanvas() { 

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

     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(); 

     } 

     robertX; 

     robertY; 

     beeperX; 

     beeperY; 

     beeper2X; 

     beeper2Y; 

     drawrobert(); 

     beeperfix(); 

     drawBeeper(); 

 } 

 function lvl2default() { 

     document.getElementById('finnishgraf').innerHTML = '<h2>Avsluta</h2>'; 

 } 
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 function TTC() { 

     if (localStorage.getItem('x2', x2) == null) { 

         var start = new Date(); 

         x2 = start.getTime(); 

         localStorage.setItem('x2', x2); 

     } 

     else { 

         x2 = localStorage.getItem('x2', x2); 

     } 

 } 

 function mGlvl2A() { 

     if (localStorage.getItem('grafattemptslvl2', grafattemptslvl2) == 

null) { 

         grafattemptslvl2 = 1; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl2', grafattemptslvl2); 

     } 

     else { 

         grafattemptslvl2 = localStorage.getItem('grafattemptslvl2', 

grafattemptslvl2); 

     } 

 } 

 function drawrobert() { 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.rect((robertX*100)+10, (robertY*100)+25, 80, 50, 40); 

     ctx.strokeStyle = "#000000"; 

     ctx.stroke(); 

     ctx.fillStyle = "#ce6039"; 

     ctx.fill(); 

 } 

 function beeperfix() { 

     while (beeperX == beeper2X && beeperY == beeper2Y) { 

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

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

     } 

 } 

 function drawBeeper() { 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.arc((beeperX*100)+50, (beeperY*100)+50, 20, 0, 5 * Math.PI, 

     false); 

     ctx.arc((beeper2X*100)+50, (beeper2Y*100)+50, 20, 0, 5 * Math.PI, 

     false); 

     ctx.shadowColor = '#f00000'; 

     ctx.shadowOffsetX = 0; 

     ctx.shadowOffsetY = 0; 

     ctx.shadowBlur    = 25; 

     ctx.fillStyle = "#ff0000"; 
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     ctx.fill(); 

 } 

 $(document).ready(function showcode() { 

     $(".movefunc").click(function showcode() { 

         var movefunc = $(this).html(); 

         $("#runcode").append(movefunc); 

     }); 

 }); 

 function resetgame() { 

     runpickup2 = 0; 

     location.reload(); 

 } 

 function checkpick2() { 

     runpickup2 = 1; 

 } 

 function Clear() { 

     showtextarea(); 

 } 

 function showtextarea() { 

     var text = document.getElementById('gamecode').innerHTML = '<textarea 

id="runcode" rows="3" cols="20"></textarea>'; 

 } 

 function run() { 

     if (runpickup2 == 0) { 

         alert('Du har inte använt "pickUp();" innan du körde. Försök 

igen!'); 

         grafattemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl2', grafattemptslvl2); 

         Clear(); 

     } 

     else { 

         var runnablecode = document.getElementById("runcode").value; 

         eval(runnablecode); 

         runcode.value = ' '; 

     } 

 } 

 function Up() { 

     if (robertY>0) { 

         robertY--; 

         drawrobert(); 

         console.log(robertY); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 
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         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         grafattemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl2', grafattemptslvl2); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Down() { 

     if (robertY<4) { 

         robertY++; 

         drawrobert(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         grafattemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl2', grafattemptslvl2); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Right() { 

     if (robertX<4) { 

         robertX++; 

         drawrobert(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         grafattemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl2', grafattemptslvl2); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Left() { 

     if (robertX>0) { 

         robertX--; 

         drawrobert(); 
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     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         grafattemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('grafattemptslvl2', grafattemptslvl2); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function pickUp() { 

     if (robertX == beeperX && robertY == beeperY || robertX == beeper2X && 

robertY == beeper2Y) { 

         collectedbeepers2++; 

         if (collectedbeepers2 == 2) { 

             var stop = new Date(); 

             var y2 = stop.getTime(); 

             ttc2 = localStorage.getItem('x2', x2) - y2; 

             ttc2 = Math.abs(ttc2); 

             localStorage.setItem("ttc2", ttc2); 

             lvl2completed(); 

         } 

     } 

     else { 

         if (wallcrash == 1) { 

             resetgame(); 

         } 

         else { 

             alert("Du har inte plockat upp alla beepers. Försök igen!"); 

             pickupFail = 1; 

             grafattemptslvl2++; 

             localStorage.setItem('grafattemptslvl2', grafattemptslvl2); 

             resetgame(); 

         } 

     } 

 } 

 function lvl2completed() { 

     alert("Bra jobbat du är klar med spelet med grafisk feedback!"); 

     $("#gamecode, #movebuttons, 

#runbutton").addClass("deactivatebuttons"); 

     $("#finnishgraf").addClass("finnishgrafactive"); 

     if (localStorage.getItem('gameorder', gameorder) == 1) { 

         document.getElementById('finnishgraf').innerHTML =  '<a 
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href="utangrafiklvl1.html" id="lvl2">' + '<h2>Nästa spel</h2>' + '</a>'; 

     } 

     else if (localStorage.getItem('gameorder', gameorder) == 2) { 

         document.getElementById('finnishgraf').innerHTML =  '<a 

href="inquiry.html" id="lvl2">' + '<h2>Avsluta</h2>' + '</a>'; 

     } 

 } 
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A.15 – utangrafisklvl2.js 

/*----- spel-

funktionalitet 

lvl 2 --------

---*/ 

 var ctx; 

 var robertX = 0; 

 var robertY = 4; 

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

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

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

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

 var attemptslvl2; 

 var collectedbeepers2 = 0; 

 var textlvl2done = 0; 

 var runpickup2 = 0; 

 var ttc4; 

 var wallcrash = 0; 

 var x4; 

 var pickupFail = 0; 

 document.addEventListener('DOMContentLoaded',initcanvas2,false); 

 function initcanvas2() { 

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

     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(); 

     } 

     robertX; 

     robertY; 

     beeperX; 

     beeperY; 

     beeper2X; 

     beeper2Y; 

     drawrobert2(); 

     beeperfix(); 

     drawBeeper2(); 

 } 

 function lvl2default2() { 

     document.getElementById('finnishtext').innerHTML = '<h2>Avsluta</h2>'; 

 } 
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 function TTC2() { 

     if (localStorage.getItem('x4', x4) == null) { 

         var start = new Date(); 

         x4 = start.getTime(); 

         localStorage.setItem('x4', x4); 

     } 

     else { 

         x = localStorage.getItem('x4', x4); 

     } 

 } 

 function uGlvl2A() { 

     if (localStorage.getItem('attemptslvl2', attemptslvl2) == null) { 

         attemptslvl2 = 1; 

         localStorage.setItem('attemptslvl2', attemptslvl2); 

     } 

     else { 

         attemptslvl2 = localStorage.getItem('attemptslvl2', attemptslvl2); 

     } 

 } 

 function drawrobert2() { 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.rect((robertX*100)+10, (robertY*100)+25, 80, 50, 40); 

     ctx.strokeStyle = "#000000"; 

     ctx.stroke(); 

     ctx.fillStyle = "#ce6039"; 

     ctx.fill(); 

 } 

 function beeperfix() { 

     while (beeperX == beeper2X && beeperY == beeper2Y) { 

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

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

     } 

 } 

 console.log(beeperX, beeperY, beeper2X, beeper2Y); 

 function storebeeperpos2() { 

     document.getElementById('beeperX').innerHTML = beeperX; 

     document.getElementById('beeperY').innerHTML = beeperY; 

     document.getElementById('beeper2X').innerHTML = beeper2X; 

     document.getElementById('beeper2Y').innerHTML = beeper2Y; 

 } 

 function drawBeeper2() { 

     ctx.beginPath(); 

     ctx.arc((beeperX*100)+50, (beeperY*100)+50, 20, 0, 5 * Math.PI, 

     false); 

     ctx.arc((beeper2X*100)+50, (beeper2Y*100)+50, 20, 0, 5 * Math.PI, 

     false); 
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     ctx.shadowColor = '#f00000'; 

     ctx.shadowOffsetX = 0; 

     ctx.shadowOffsetY = 0; 

     ctx.shadowBlur    = 25; 

     ctx.fillStyle = "#ff0000"; 

     ctx.fill(); 

 } 

 $(document).ready(function showcode() { 

     $(".movefunc2").click(function showcode() { 

         var movefunc2 = $(this).html(); 

         $("#runcode").append(movefunc2); 

     }); 

 }); 

 function resetgame() { 

     runpickup2 = 0; 

     location.reload(); 

 } 

 function checkpick2() { 

     runpickup2 = 1; 

 } 

 function Clear() { 

     showtextarea(); 

 } 

 function showtextarea() { 

     var text = document.getElementById('gamecode').innerHTML = '<textarea 

id="runcode" rows="3" cols="20"></textarea>'; 

 } 

 function run2() { 

     if (runpickup2 == 0) { 

         alert('Du har inte använt "pickUp();" innan du körde. Försök 

igen!'); 

         attemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('attemptslvl2', attemptslvl2); 

         Clear(); 

     } 

     else { 

         var runnablecode = document.getElementById("runcode").value; 

         eval(runnablecode); 

         runcode.value = ' '; 

     } 

 } 

 function Up() { 

     if (robertY>0) { 

         robertY--; 

         drawrobert2(); 

         console.log(robertY); 
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     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         attemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('attemptslvl2', attemptslvl2); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Down() { 

     if (robertY<4) { 

         robertY++; 

         drawrobert2(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         attemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('attemptslvl2', attemptslvl2); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function Right() { 

     if (robertX<4) { 

         robertX++; 

         drawrobert2(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         attemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('attemptslvl2', attemptslvl2); 

         resetgame(); 

     } 
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 } 

 function Left() { 

     if (robertX>0) { 

         robertX--; 

         drawrobert2(); 

     } 

     else if (pickupFail == 1) { 

         resetgame(); 

     } 

     else { 

         alert("Det verkar som Robert gick rakt in i en vägg och gick 

sönder. Försök igen!"); 

         wallcrash = 1; 

         attemptslvl2++; 

         localStorage.setItem('attemptslvl2', attemptslvl2); 

         resetgame(); 

     } 

 } 

 function pickUp() { 

     if (robertX == beeperX && robertY == beeperY || robertX == beeper2X && 

robertY == beeper2Y) { 

         collectedbeepers2++; 

         if (collectedbeepers2 == 2) { 

             var stop = new Date(); 

             var y4 = stop.getTime(); 

             ttc4 = localStorage.getItem('x4', x4) - y4; 

             ttc4 = Math.abs(ttc4); 

             localStorage.setItem("ttc4", ttc4); 

             lvl2completed2(); 

         } 

     } 

     else { 

         if (wallcrash == 1) { 

             resetgame(); 

         } 

         else { 

             alert("Du har inte plockat upp alla beepers. Försök igen!"); 

             attemptslvl2++; 

             localStorage.setItem('attemptslvl2', attemptslvl2); 

             resetgame(); 

         } 

     } 

 } 

 function lvl2completed2() { 

     alert("Bra jobbat du är klar med spelet utan grafisk feedback!"); 

     $("#gamecode, #movebuttons, 
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#runbutton").addClass("deactivatebuttons"); 

     $("#finnishtext").addClass("finnishtextactive"); 

     if (localStorage.getItem('gameorder', gameorder) == 2) { 

         document.getElementById('finnishtext').innerHTML =  '<a 

href="medgrafiklvl1.html" id="lvl2">' + '<h2>Nästa spel</h2>' + '</a>'; 

     } 

     else if (localStorage.getItem('gameorder', gameorder) == 1) { 

         document.getElementById('finnishtext').innerHTML =  '<a 

href="inquiry.html" id="lvl2">' + '<h2>Avsluta</h2>' + '</a>'; 

     } 

 } 

 


