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Abstrakt 
Detta kandidatarbetet tar begreppet intra-aktion och applicerar det som en spelmekanik för 

den mobila plattformen. Den går in på tillvägagångssätt för hur man skulle kunna tänka kring 

intra-aktion och tar även upp befintliga teorier kring utvecklingen av spelmekaniker. 

I första hand går arbetet in på den mobila plattformen men det skulle även kunna användas för 

andra plattformar. Kandidatarbetet börjar med att gå in på vad interaktion är och går sedan 

vidare in på hur det skiljer sig utifrån Karen Barads begrepp intra-aktion. Därefter tar den upp 

befintliga teorier kring utvecklingen av spelmekaniker. Efter detta kombineras allt praktiskt 

med hjälp av test, där det skapats spelmekaniker för den mobila plattformen med ett intra-

aktivt synsätt. Intra-aktion passar bra som ett sätt att tänka kring lärande, så i praktiken går 

arbetet ut på hur man skulle kunna skapa spelmekaniker med ett lärande syfte.  

Tester i arbetet görs i spelmotorn GameMaker(Yoyo Games, 2017) och testas för Android 

telefoner. I metoddelen är exempel skapade från gestaltningar som är gjorda för mobila 

enheter i GameMaker. 

 

Nyckelord: Intra-aktion, Spelmekaniker, Speldesign, Lärande 
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Abstract 
This bachelor thesis takes the concept of intra-action and applies it as game mechanics for the 

mobile platform. It takes the approach of how to think about intra-action and the development 

of mobile game mechanic. It goes into the approach of how to think about intra-action and 

brings up existing theories about game mechanics.  

In first-hand the work goes into the mobile platform but it could be used for other platforms. 

The thesis begins by explaining what interaction is and then goes into how it differs from 

Karen Barads concepts of intra-action. Then it takes up existing theories on the development 

of the game mechanic and then combining this into practice, trying to create game-mechanics 

to the mobile platform with an intra-active approach. Intra-action fits well as a way of 

thinking about learning, so in practice the work will go into how you may create game 

mechanics with a learning purpose. 

All testing is done in the game engine GameMaker (Yoyo Games, 2017) and tested for 

Android phones. In the methods section the examples will be created for Android in 

GameMaker. 
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1 Bakgrund 
Jag har under de tre senaste åren studerat medieteknik och har under det sista året gått in 

närmare på begreppet intra-aktion (Barad, 2003). Intra-aktion är en del utav fenomenet som 

Barad kallar för Agentiell Realism. Tidigare så har jag undersökt spelutveckling med ett intra-

aktivt synsätt och har nu gått vidare och fördjupa mig mer i detta.  

Intra-aktion är ett ganska knepigt begrepp att förstå. Något som Stacey Keyy, en youtuber, 

försöker att förklara med hjälp av en video Three Minute Theory: What is Intra-Action 

(Stacey Kerr, 2014). 

Intra-aktion med ett lärande syfte är ett väl utforskat område (Se till exempel (Lenz Taguchi, 

2012)) eftersom att intra-aktion passar bra för just lärande. Detta har lett till att jag vill veta 

mer om hur man kan få in ett oplanerat lärande i spelmekaniker med hjälp av intra-aktion.  

Mobiltelefoner som en spelplattform är en relevant plattform i dagens samhälle. Juni 2007 så 

släpptes den första Iphonen (iPhone (1st generation). 2017, 22 februari) och sedan dess har 

smartphones bara blivit mer och mer populära. I dag har näst intill alla i Sverige en 

smartphone, enligt internetstiftelsen i Sverige (IIS) så har 81% av Sveriges befolkning en 

smartphone år 2016 (IIS, 2016) vilket är mer än 4% ökning från 2015 (IIS, 2015). Detta visar 

på stadig ökning av smartphoneanvändning, vilket gör det till en relevant och intressant 

plattform. 

I Mars 2009 så fanns det totalt 2300 appar som var tillgängliga vid Androids dåvarande 

marknad Android Market (Google Play.2015,10 november). Den 6e mars 2012 så bytte 

Google namn på Android Market till Google Play. I skrivande stund så har Google Play över 

2.7 miljoner appar (AppBrain, 2017). Detta visar starkt på att appmarknaden växer otroligt 

snabbt. I Februari 2014 var 41,2% av alla installerade appar på Android spel appar (statista, 

2014). Detta gjorde att spel var största kategorin på Google Play redan då. 

Detta tar oss då vidare till frågeställningen. 

2 Frågeställning 
Hur kan man med intra-aktion skapa alternativa spelmekaniker med ett lärande syfte för 

mobilspel? 
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3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta fram idéer och teorier för att utveckla mekaniker med 

ett lärande syfte utifrån begreppet intra-aktion (Barad, 2003). Detta för att skapa ett intra-

aktivt lärande i spel som kan hjälpa till att göra det roligare att lära sig saker som kan vara 

användbart i andra sammanhang. Även skapa en helhetsbild utav begreppet intra-aktion och 

ge exempel på hur det kan användas för ett lärande syfte i spel. Målet är att hitta bland 

befintliga teorier kring utveckling av spelmekaniker, och sedan väva samman detta med 

begreppet intra-aktion för ett lärande syfte. Allt för att sedan ta teorierna och testa dem i 

praktiken i spelmekaniker för den mobila plattformen. 

Gestaltningen är ett 2D plattformsspel för Android telefoner som använder sid av mekaniker 

som är skapade utifrån befintliga teorier inom spelutveckling sammanvävt med Barads(2003) 

intra-aktion. Mekanikerna i gestaltningen är skapade för att spelaren själv skall kunna tolka 

hur dem skall användas. Det finns inga rätt och fel om hur saker skall göras i gestaltningen. 

Mekanikerna är även skapade för att ha lärdomar i sig som kan lära spelaren saker som kan 

vara användbart för andra sammanhang. 

4 Tidigare och aktuell forskning 
Undersökningen går ut på att försöka skapa spelmekaniker med ett intra-aktivt perspektiv. 

Först så kommer undersökningen gå in på spel och spelmekaniker och olika befintliga 

tankesätt kring det. Därefter går texten vidare in på intra-aktion, och för att förstå begreppet 

intra-aktion så börjar det kapitlet med att gå igenom vad interaktion är för något.  

4.1 Speldesign 
Spelmekaniker är bara en komponent av många när man skapar spel. Eftersom 

undersökningen går in på just spelmekaniker så är det bra att lyfta fram några av de andra 

komponenterna när man skapar spel för att få ett perspektiv på spelmekanikerna. 

Element (Elements) av Jesse Schell (2014) är en av några teorier som tar upp de olika 

komponenterna som är relevanta när man gör spel. Element är ett bra sätt för att få en 

grundläggande förståelse för spelutveckling.  
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4.1.1 Element 
När man skapar spel så finns det flera olika teorier att utgå ifrån. En teori tar författaren Jesse 

Schell upp i sin bok The Art of Game Design: A Book of Lenses, Second Edition (2014), 

Teorin han skriver om kallar han för element. Element är ett sätt att dela upp ett spel i fyra 

komponenter. Han menar att alla fyra komponenter är precis lika viktiga för att få ett komplett 

spel. 

Första komponenten som Schell (2014) skriver om heter estetik. Estetik är det som är närmast 

spelaren i ett spel. Det är allt som spelaren ser och hör. Detta är oftast den delen som fångar 

blicken från spelarna först. Detta kan vara allt ifrån ett vattenfall i bakgrunden, till hus eller 

ljudet spelaren gör när den hoppar. Tillsammans så kan en sammanhängande estetik hjälpa till 

att skapa en djupare upplevelse för spelaren.  

Andra komponenten i element som Schell skriver om är mekaniker. Spelmekaniker är det som 

gör ett spel till ett spel. Utan spelmekaniker så blir gestaltningen inte ett spel utan en film eller 

en bok eller något annat. Mekaniker är det som gör spelet interaktivt. Det är det som skapar 

val och möjligheter för en spelare. Mekaniker kan vara allt ifrån en spelmeny som spelaren 

kan navigera runt i för att hitta rätt bana eller helt enkelt bara kunna starta spelet, till att kunna 

vara fiender i spelet eller att spelaren skall kunna hoppa. Man skulle kunna se mekanikerna i 

ett spel som spelets centrala byggklossar. Det är dessa som har mest påverkan på spelet och 

spelaren. Det är mekaniken som bygger upp spelet. Därför är det mekanikerna som denna 

undersökningen går djupare in på. Mekaniker är ett mycket brett ämne i spel då det i stora 

drag innefattar allt som spelaren kan göra i ett spel. 

Nästa element Schell beskriver består av berättelsen i spelet. Berättande är ett bra sätt för att 

knyta ihop allt i ett spel och skapa en högre inlevelse i spelet. Ett exempel man kan testa att 

göra är att söka upp en gameplay på Youtube utav spelet Thomas Was Alone (Mike Bithell, 

2012). En gameplay är när enkelt förklarat när man spelar ett spel. En gameplay på youtube 

kan vara när man tittar på en video när någon annan person spelar ett spel. Först så tittar man 

på videon utav Thomas Was Alone utan att läsa pratbubblor och inte ha något ljud på. Sen 

tittar man på videon igen med ljud och läser pratbubblorna. Man kommer att inse hur stor 

påverkan berättandet har i detta spel. Utan detta så känns det som ingenting, och med detta så 

blir det ett spel med en inlevelsefull berättelse. Thomas Was Alone är ett spel som mer eller 

mindre bara består utav olika kuber och former. Där en berättelse ger liv till dessa kuber och 

skapar ett djup som inte fanns där utan berättandet. 
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Sist men inte minst så kommer det fjärde viktiga elementet för att skapa ett bra spel som 

Schell skriver om. Detta element är teknologi. Teknologin i ett spel är det som syns allra 

minst för spelaren. Detta är allt underliggande som ligger bakom kulisserna i ett spel. Det är 

till exempel vilken plattform spelet kan spelas på, eller vilket programmeringsspråk spelet är 

skrivet i. Detta är viktigt då ett spel inte hade fungerat utan detta. Teknologin är inte direkt 

något som de flesta spelarna kommer att tänka på eller lägga märke till, men det är precis lika 

viktigt som de tre förstnämnda elementen.  

Lägger man sedan ihop alla dessa fyra komponenterna så kommer spelet få en helt annan 

helhet än om du bara skulle lägga all fokus på till exempel mekaniker. Helheten är mycket 

viktig när man skall göra ett spel. Det är oftast det som får spelaren att fastna i spelet och vilja 

spela mer. Det är även viktigt att man håller spelet till ett och samma tema. Man kan säga att 

ett tema är en del av det som skapar helheten i ett spel. Temat kan vara allt ifrån att spelet 

utspelar sig i rymden till att det utspelar sig på ett piratskepp.  

4.1.2 Kärnmekanik 
Rollings och Adams skrev även ett stycke om kärnmekanik (core mechanics) i sin bok 

Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design (2003). Rollings och Adams beskriver 

detta som: “The rules that define the operation of the game world make up the core 

mechanics of the game, or the foundations of gameplay”. Med andra ord så är det detta som 

definierar vad spelet går ut på. Till exempel om det är ett skjutspel, så är det att man skall 

kunna skjuta som är kärnmekaniken. Eller i Tetris (The Tetris Company, 1985) så är 

kärnmekaniken att block med olika former åker från toppen av skärmen mot botten, där man 

skall få blocken att bilda en rad. Det är den mekaniken som är viktigast för att förmedla den 

känslan som är tänkt med spelet.  

Rollings och Adams (2003) fortsätter med att skriva att huvudmekaniken i spelet är en 

översättning av designerns lista med regler som skall tolkas av datorn. Att skapa 

kärnmekaniken är den vetenskapliga biten av speldesign. Det är viktigt att inte blanda ihop 

detta med själva tekniken för ett datorspel. Kärnmekaniken beskriver hur spelet fungerar, inte 

hur programvaran fungerar. Till exempel i ett brädspel som då inte är för en dator, så är detta 

helt enkelt bara regler. Reglerna för ett datorspel är mycket mer komplicerade än de regler 

som finns i ett brädspel eller ett kortspel. Kärnmekaniken är hjärtat av spelet, är inte 

kärnmekaniken bra så kommer spelet i slutändan tyvärr inte heller bli bra. 
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4.1.3 Skicklighet 
Jesse Schell skriver även om mekanikens skicklighet (skill) i sin bok The Art of Game 

Design: A Book of Lenses, Second Edition (Schell, 2014). Han beskriver att mekanikens 

skicklighet ändrar fokusen från spelet till spelaren. Alla spel kräver att spelaren utövar vissa 

färdigheter inom spelet för att klara det som spelet går ut på. Om spelet lyckas ha samma krav 

på skicklighet i spelet som spelaren har, så kommer spelaren hamna i något som kallas flow 

(Csikszentmihalyi, 2016) i spelvärlden. Flow är när spelet inte är för svårt för då tröttnar 

spelaren, eller för lätt för då känner sig spelaren inte utmanad och blir lätt uttråkad. Flow är 

när spelaren kommer in i spelet och det är helt lagom svårt och utmanande. Detta är ganska 

svårt att uppnå då alla spelare har olika skicklighetsnivå, utifrån vilka spel de har spelat 

tidigare.  

Schell (2014) fortsätter sen med att förklara att det flesta spelen kräver inte bara en skicklighet 

från spelaren utan de kräver en blandning av olika färdigheter. När man skall skapa ett spel så 

är det därför bra att skapa en lista över det färdigheter som kommer att krävas från spelaren 

för att klara av spelet. Även om det finns tusentals olika skickligheter som man kan ha, så har 

Schell delat in det i tre huvudkategorier: 

1. Fysisk skicklighet. Dessa inkluderar: styrka, fingerfärdighet, koordination och fysisk 

uthållighet. Fysisk skicklighet är en viktig del i det flesta sporter. Att hantera en 

spelkontroll är en typ av fysisk skicklighet.  

2. Mental skicklighet. Detta inkludera: Minne, observation och problemlösning. Även 

om vissa spelare drar sig från att spela spel som kräver allt för mycket mental 

skicklighet, så är det mycket sällsynt att spel inte innehåller någon form av mental 

skicklighet. Eftersom spel blir mer intressanta av att kunna fatta beslut, och 

beslutsfattande är en typ av mental skicklighet, så är det en ganska viktig kategori. 

3. Social skicklighet. Detta innefattar bland annat att kunna läsa en motståndare i spelet. 

Med andra ord att gissa vad motståndaren kommer att göra härnäst. Det kan innefatta 

att kunna lura en motståndare eller koordinering med samspelare, om det är ett spel 

som låter en spela med andra spelare. Oftast så tänker vi på social skicklighet som en 

förmåga som är bra när man skaffar kompisar eller påverkar andra människor. Men 

inom spel så är det mycket djupare än så. Poker är till stor del ett socialt spel, eftersom 

så mycket av mekanikerna i poker involverar spelaren att gissa vad andra tänker och 

samtidigt dölja sina egna tankar. Samma sak med sport, det är mycket lagarbete och 

att försöka förstå motståndarna.  
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Jesse Schell fortsätter sen med att jämföra riktig skicklighet mot virtuell skicklighet. Här 

skriver Schell att det är viktigt att inte blanda ihop den riktiga och virtuella skickligheten. När 

vi pratar om skicklighet som en spelmekanik så pratar vi om riktig skicklighet, den typen som 

spelaren måste ha. Men inom spel så är det vanligt att man pratar om karaktärernas 

skicklighet. Man kan höra en spelare säga ”Min krigare fick två mer poäng att använda sitt 

svärd i!” Men att använda svärd är inget som spelet kräver att spelaren ska kunna. Det är 

istället karaktären i spelet som lärt sig det. Det som spelaren behöver göra är att klicka på 

olika knappar vid rätt tillfälle för att karaktären skall uppgradera sin skicklighet. Att använda 

svärd i detta exempel är en virtuell skicklighet. Det som är intressant med virtuell skicklighet 

är att den kan öka utan att spelarens riktiga skicklighet ökar. Spelaren kan vara lika duktig på 

att trycka runt på sina knappar som han alltid varit. Men med att trycka tillräckligt många 

gånger på knapparna så blir spelaren belönad med mer virtuell skicklighet. Detta i sin tur gör 

att karaktären i spelet kan slå snabbare eller bli bättre på något sätt. Det här är ett mycket bra 

sätt att ge spelaren en känsla av styrka inom spelet. Vissa spel drar detta för långt och 

designar spelet helt utifrån virtuell skicklighet och näst intill ingen riktig skicklighet. Då kan 

det göra så att spelet känns tråkigt, det blir inte utmanande utan bara repetitivt att göra samma 

saker om och om igen. Det bästa är om speldesignern hittar en bra mix av riktig och virtuell 

skicklighet. Många nya speldesigners tänker inte så mycket på att det är två olika synsätt när 

de utvecklar spel. Men det är viktigt att hålla isär dessa begrepp när man skall skapa sitt spel 

för att få ett bra resultat. 

4.2 Intra-aktion 
Intra-aktion är en djupare och öppnare syn på interaktion. (Barad, 2003) Interaktion är låst till 

regler som någon satt kring objekt och materia. Interaktion är lättare att förstå än intra-aktion. 

För att förstå intra-aktion så börjar vi med att gå in på interaktion för att sedan fortsätta in på 

intra-aktion.  

4.2.1 Interaktion  
Vi kan börja med att titta på synonymer för Interaktion. Enligt webbplatsen Synonymer.se så 

finns det fyra olika synonymer till Interaktion. Det är ömsesidig påverkan, växelverkan, 

samverkan eller samspel. (Synonymer.se, 2016) Från dessa ord så kan vi se att det handlar om 

ett samspel mellan två parter, där den ena parten påverkar den andra och tvärtom. Interaktion 

behöver inte alltid handla om levande ting, till exempel inom medicin så innebär interaktion 

hur ett läkemedel påverkar ett annat (Interaktion. 2016,26 april). Inom objektorienterad 
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programmering så kan olika objekt interagera med varandra för att klara av sitt syfte. Ordet 

inter kommer från latin och betyder bland eller mellan. 

Författarna Andrew Rollings och Ernest Adams har skrivit en del om interaktion i sin bok 

Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design (2003). De skriver att interaktion i 

spelsammanhang är vad spelaren ser, hör och agerar med i spelvärlden. Det är hur spelaren 

spelar ett spel. Rollings och Adams skriver också att interaktion är ett ord som varit kopplat 

mycket till datorer och spel och att det ofta är överanvänt och använt på fel sätt. För några år 

sedan så fanns det grupper som trodde att de kunde skapa nya produkter med att bara lägga till 

ordet interaktion till det. Till exempel interaktiv tv och interaktiv film. Rollings och Adams 

beskriver att interaktion används i dessa fall som ett ”buzzword”, ett buzzword går att 

beskriva som ett ord som är överanvänt och kastas omkring, men att i spelutveckling så är inte 

fallet så, där är det en term som man använder för att göra spelet spelbart. 

Rollings och Adams (2003) går vidare och berättar om hur viktigt användargränssnittet är. Att 

man i teorin egentligen skulle kunna använda sig av textbaserade kommandon för att göra 

saker i ett spel. Istället för att trycka space i ett spel så skriver man ”hoppa” för att hoppa i 

spelet. Från spelets synvinkel hade det fungerat men Rollings och Adams menar att det hade 

blivit dåligt interaktion i spelet. De beskriver att även om spelet är väldesignat så kommer 

ingen vilja spela det om det har ett dåligt användargränssnitt.  

Rollings och Adams (2003) avslutar stycket om interaktion med att skriva att det bästa 

användargränssnittet är den som ger spelaren mycket inlevelse i spelet, så pass mycket att 

spelaren inte längre tänker på att den finns där. Detta är vad väldesignad interaktion är för ett 

spel enligt Rollings och Adams. 

4.2.2 Intra-aktion 
Intra-aktion är ett begrepp som myntades i texten Posthumanist Performativity: Towards an 

understanding of How matter comes to matter  (2003) av Karen Barad. Barad är en teoretisk 

fysiker och feminist ifrån USA och just nu professor of Feminist Studies på University of 

California i Santa Cruz.  

Begreppet Intra-aktion är inte långt ifrån interaktion men det har ett annat synsätt på 

samspelet mellan de två parterna. Ordet Intra kommer också ifrån latin men det betyder 

innanför eller inom. Detta visar då på att begreppet intra-aktion handlar mer om vad som 

skapas inom ett samspel. 
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En intra-aktion består av många olika delar. Fenomenet kan beskrivas som intra-aktionens 

centrala del. Det är det som sammanfogar hela begreppet. Det är det levande eller icke 

levande ting som på något sätt kopplar ihop allt. Sen finns det agenter, agenterna är de aktörer 

eller deltagare som finns i hela intra-aktionen, det kan vara levande eller icke levande ting, ja i 

princip vad som helst. Några exempel på agent kan vara: Personer, länder, tankar, platser, 

media, sjukdomar, stolar möbler osv, med andra ord allt. Agent är bara ett lite finare ord på 

olika substantiv. Sen  har vi ett annat begrepp i intra-aktionen som kallas för agentiellt brott 

(agential cut). Den finns för att inte göra intra-aktion alldeles för stort. Agentiellt brott 

används för att avgränsa intra-aktionen. Man skulle kunna säga att det är där man drar ett 

streck eller gör ett ”brott” i intra-aktionen och säger att här tar den slut. Det kan vara bra att 

kunna argumentera varför man gör ett ”brott” på en speciell plats och varför man valt att 

stanna intra-aktionen på den specifika platsen som man valt. Oftast gör man detta för att det 

inte skall bli för långsökt. Hur används då dessa komponenter för att skapa intra-aktionen? 

Vad är intra-aktion? (Barad, 2003) 

Intra-aktion är ett sätt att tänka kring objekt och materia. Till skillnad från interaktion som är 

ganska binärt så är intra-aktion mer öppet och försöker ta in allt tänkbart kring fenomenet. En 

interaktion tänker bara kring det faktiska mötet mellan två parter eller agenter som Barad 

kallar det. En Intra-aktion ser helheten med mötet. Alla tänkbara kopplingar försöker man att 

se, så länge de håller sig inom ramarna för intra-aktionen. Alltså att det håller sig inom 

ramarna för den agentiella brottet som är förutbestämt. (Barad, 2003) 

Virus exempel 

Ofta så används virus som ett sätt att förklara hur en intra-aktion kan gå till. Tar vi viruset 

Ebola (1177 Vårdguiden) så skulle själva Ebolaviruset vara fenomenet i intra-aktionen, det är 

den som kopplar ihop alla agenter. En agent i intra-aktionen skulle kunna vara all media, det 

är de som sprider nyheterna kring viruset, de förmedlar vart det är mest risk att bli smittad och 

vad som händer om man får det. Det ger information om händelsen. Detta gör dem till en av 

agenterna. En annan agent är en person som har viruset. Denna personen är direkt kopplad till 

intra-aktionen, man skulle kunna säga att personen har interagerat med viruset. Det är binärt, 

antingen har man viruset eller inte, och det är här själva interaktionen stannar. Men i själva 

intra-aktionen så är personen delaktig i helheten. En annan agent kan då vara du eller jag, vi 

har hört om detta hemska virus på tv eller kanske läst om det, detta kan ha skapat en viss oro 

hos oss eller en tanke på de personerna som har råkat ut för det. På ett eller annat sätt så har vi 

påverkats av Ebola, inte av viruset i sig(interaktion) men av helheten. Ebola är inte längre 
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bara ett virus, utan ett fenomen i världen. En annan agent är Afrika, viruset kommer därifrån, 

det gör hela världsdelen delaktig i intra-aktionen. 

Allt som har någon form utav koppling till Ebola kan vara med i intra-aktionen. Det blir som 

om man ser Ebola som en mittpunkt i sitt egna universum där alla ringar som strålar ut från 

mitten har olika kopplingar till mittkärnan, som i detta fall är ebolaviruset. Detta är ännu en 

anledning till varför man måste använda sig utav agentiellt brott när man tänker kring detta. 

På ett eller annat sätt så skulle man annars kunna koppla allt som någonsin existerat till Ebola, 

och inte bara Ebolaviruset. Ebola i detta fallet var bara ett exempel på en intra-aktion, detta 

sätt att tänka, kan man göra om precis vad som helst. Här kan man snabbt förstå att det är lätt 

att ta sig vatten över huvudet när man tänker kring det. Det kan bli mycket förvirringar om 

man inte delar av intra-aktionen någonstans med ett ”agesiellt brott”. 

En intra-aktion är alltid i ständig rörelse. Man skulle kunna likna det med att det är en stor 

kedjereaktion ifrån fenomenet. Allt har en koppling en eller flera steg ifrån den ursprungliga 

punkten eller händelsen.  

Gymnastiksals exempel 

Ett annat exempel på intra-aktion är att t.ex. jämföra det med en gymnastiksal. I detta exempel 

så kan vi ta lärande som fenomen. Sakerna och personerna i salen är därav agenter. Själva 

gymnastiksalen är också en av agenterna i intra-aktionen. Man brukar hänvisa till att 

”rummet” är en av agenterna i en intra-aktion och i detta fallet så stämmer det.  

Lärandet tillkommer när personer interagerar med de olika objekten (agenterna) i 

gymnastiksalen. Låter man alla personer göra vad de vill i salen så kommer deras situerade 

kunskap (Haraway, 1988) påverka val och alla individer kommer att ha olika mål. Vissa vill 

hoppa studsmatta, vissa höjdhopp. Vissa kanske vill hoppa höjdhopp för att någon annan gör 

det, och någon kanske vill vara själv och klättra i rep. När alla sedan lämnar gymnastiksalen 

så har personerna själva bestämt och gjort det som de fann mest intressant och utvecklats 

inom de områdena. Det kommer inte finnas två personer som har upplevt hela händelsen 

exakt lika. Alla kommer ut med ett personifierat lärande. Ett eget lärande efter vad individen 

vill.  

Detta är intra-aktivt lärande. En typ av lärande där individen lär sig utifrån hens förmågor. 

Vill man en sak så skall man lära sig mer utav det. Intra-aktivt lärande vill inte direkt gå in 

och försöka lära massor med saker till personer som inte vill lära sig det, för varför skall det 

lära sig något de inte vill? Alla lär sig inte lika. 
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Situerad kunskap gör lite att man blir den personen som man är utifrån de upplevelser och 

lärdomar man har mött i livet. Alla ser på livet på olika sätt, för allas liv har sett olika ut. Vi 

har alltså olika situerade kunskaper med oss in i varje situation. 

Agens 

Barad (2003) skriver även om agens vilket är något som uppstår i en intra-aktion. Hon 

förklarar att agens inte är något man har, det är inget attribut, utan är något aktörer (mänskliga 

och icke-mänskliga) gör/blir i sammanhanget (intra-aktion). “Agency cannot be designated as 

an attribute of “subjects” or “objects” (as they do not preexist as such). “ (s.826). Agens ska 

inte kopplas samman med mänskligt medvetande utan är ett uppförande, ett uppförande som 

aktörer, må de vara icke-mänskliga eller mänskliga gör/får i samagerandet. Ett exempel på 

detta kan vara att t.ex. Kalle (agent) tänkte att han ville hoppa höjdhopp i gymnastiksalen en 

dag. När han kommer dit så är en annan person, Stina (också agent) där och hoppar höjdhopp 

redan. Stina river när hon hoppar, och landar med stången rakt på ryggen. Hon rev på grund 

av att hon hade knutit sina skor dåligt i omklädningsrummet. Kalle ser detta, och tänker om 

sitt val, att han vill hoppa höjdhopp. Han känner sig lite osäker och vill inte landa på stången 

han med. Det har då bildats en agens när Stina knöt sina skor, det påverkade henne när hon 

hoppade som gjorde att hon rev och som indirekt påverkad Kalle. Stina tänkte inte påverka 

Kalle men det blev ett resultat av hennes handling. Hade Stina knutit skorna riktigt så hade 

Kalle kanske hoppat höjdhopp. Det går att dra detta hur långt som helst, det här med. Såklart 

inget illa menat från Stina men utan att hon visste så skapade hon en kedjereaktion (agens). 

Yngre barns intra-aktion med ett matematiskt material 

Sarah Wennerberg skriver i sitt kandidatarbete: Yngre barns intra-aktion med ett matematiskt 

material (Wennerberg, 2015, se också för mer utvecklad diskussion om intra-aktiv pedagogik, 

Lenz Taguchi, 2012). Hon beskriver att när barn leker med bilar eller annat så lär barnen sig 

omedvetet matematik. När det sorterar t.ex. bilar eller bondgårdsdjur så tänker inte barnen på 

att det påverkar deras matematiska lärande. Här gör barnen något som de tror bara är att 

”leka” med leksakerna. Barnen interagerar med leksakerna och då bildas det en kedjereaktion 

från detta och interaktionen skapar en intra-aktion.  

Intra-aktionen påverkar i sin tur föräldrarna till barnen och deras omgivning. Wennerberg 

menar att det viktigaste med undersökningen var att den kunde avslöja att kunskap 

(matematik i detta fall) kan fås under många olika situationer. Detta ledde till att barnen i 

Wennerbergs studie indirekt lärde sig något som de inte direkt tänkte på. De lärde sig något 

som de inte redan visste när de började ”leka” med t.ex. bilarna.  
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Sammanfattning 

En interaktion är när en person har en fast syn på ett objekt, till exempel en sax skall man 

klippa med, eller en penna skall man skriva med. Det blir interaktivt och händelsen är 

förutbestämd. Intra-aktion kan kortfattat beskrivas som att mötet mellan en person och ett 

objekt bli obestämt. Personen ser saxen och tänker, vad kan man använda denna till? Man 

kanske kan skära saker med den, eller använda den som en typ av spik. Det är upp till 

personen. Personen skapar därav en ny mening för objektet utan att bli påverkad av ”hur och 

till vad man skall använda den”. 

Fenomen (Barad, 2003) är den centrala delen av en intra-aktion, sakerna och personerna som 

är kopplade till fenomenet i någon mån kallas för agenteter (Barad, 2003), agenter kan bestå 

av t.ex. media, personer, länder, saker osv. 

Agens är något som skapas i en intra-aktion, Barad skriver ”Agency does not pre-exist 

separately, but emerges from the relationships in intra-actions” (Barad, 2003). Hon menar här 

att agens finns inte förutbestämt utan skapas inom en intra-aktion.  

Agentiellt brott (Barad, 2003) är när personen i intra-aktionen bestämmer sig för att intra-

aktionen tar stopp där. Detta för att intra-aktionen inte skall spåra ur och involvera allt som 

existerar. 

Utifrån tidigare och aktuell forskning så skall jag göra en spelprototyp med mekaniker som är 

skapade utifrån det intra-aktiva tankesättet istället för det traditionella interaktiva tankesättet.  

5 Metod 
I denna del presenteras och diskuteras vilka metoder som jag använt mig av för att kunna 

genomföra undersökningen utifrån frågeställningen. Metodkapitlet innehåller en genomgång 

av designmetod och diskussion om den skapade prototypen samt en genomgång av de 

mekaniker jag har skapat utifrån intra-aktion. 

 

5.1 Designmetod 
När jag började med prototypen så använde jag mig utav Jesse Schells element (2014) som en 

designmetod. Element är ett sätt att se på spelutveckling genom att dela in den i fyra separata 

komponenter, som ett spel skall vara uppbyggt utav. De fyra komponenterna av element är: 

estetik, mekanik, berättande och teknologi. Denna undersökningen går djupare in på 
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mekanikdelen av element. Jag kommer att börja med att förklara hur jag tänkt kring estetik, 

berättande och sen teknologi för att senare i texten gå djupare in på mekaniker. Detta för att 

mekaniker är en central del av undersökningen. Jag börjar med de andra delarna för att ge ett 

perspektiv på mekanikerna i prototypen. 

Första komponenten i element är estetik. Estetiken är all grafik man ser. Jag ville att estetiken 

i prototypen skulle se tydlig och unik ut samt inte likna de andra spel jag gjort. Till spelet har 

jag då skaffat grafik som är ritad på papper. När man ritar på pappret så får man en form av 

analog grafik. En typ av grafik som blir svår att efterlikna digitalt. Jag började tidigt med en 

spelarkaraktär till spelet eftersom det är detta spelaren kommer att titta på mest. Utifrån det så 

skapades sedan grafik i samma stil som spelaren var gjord i. Detta för att skapa ett 

sammanhållande tema som nämndes i element kapitlet (Schell, 2014) exempel på grafik av 

spelarkaraktär samt ett par andra spelobjekt i spelet, visas i bilden nedan (se Bild 1). 

 

BILD 1 SPELGRAFIK (JANSSON, 2017) 

Processen för att få något ritat in i spelet såg ut såhär: Först blev bilden ritat med blyerts på ett 

A4 papper. Sen tog jag pappret och skannade det till ett USB minne. Därefter tog jag filerna 

som var ganska så stora (ca 2416*3360 pixlar) och behandlade bilden i Photoshop (Adobe, 

2017). Först så fick jag titta igenom bilden och se så att det inte fanns några defekter i den. 

Eftersom bilderna jag lägger till i prototypen inte skall ha vita fyrkantiga bakgrunder så fick 

jag först markera alla delar av bilden jag inte ville ha och ta bort det. Därefter skalade jag 

kraftigt om bilden. Till exempel bilderna på karaktären blev 100 pixlar i bredd till 120 pixlar 

höga. Sist men inte minst sparade jag bilden i filformatet png. Formatet png är viktigt då jag 

vill ha transparens i bilderna, åter igen för att det inte skall se ut som fyrkantiga kuber. Efter 

det så var bilden redo att läggas in. Detta var mycket arbete med till exempel spelar 

karaktären som har tio olika bilder till animationen den har för att springa. Allt detta är viktigt 

för att få en sammanhängande och bra estetik i spelet.  
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De andra elementet (Schell, 2014) är mekaniken men det kommer jag gå in på djupare i nästa 

kapitel då det är en så pass central bit i undersökningen så kräver den mer djupgående text. 

Sen tillkom en del i element (Schell, 2014) som är för berättandet i spelet. Berättandet i 

prototypen är inte direkt något förbestämt. I detta fall kan man säga att berättandet är vart 

spelaren befinner sig, och hur spelaren tänker i den situationen. Berättelsen blir således helt 

individuell. Detta går att koppla till det intra-aktiva tänket där man själv bestämmer vad 

berättelsen skall vara. Man får komponenter i spelet att utforska och utifrån de skapa sin egna 

historia. Och får sina egna upplevelser. Miljön som spelaren befinner sig i är en skogspark. 

Skogsparken innehåller ganska mycket grodor. Det finns också en del skräp där. Här kan en 

del av berättandet bestå av frågan: -Vart kommer skräpet ifrån? och -Hur har parken en gång 

sett ut? Spelaren kan även se berättandet som att grodorna är ett problem där och att skräpet 

inte är det. Det är helt upp till spelaren hur allt skall tolkas i prototypen.  Det utökande 

berättandet sker successivt senare när spelaren spelar prototypen. Då skapar hen en egen 

berättelse inom prototypen. Det blir en intra-aktiv berättelse. 

Teknologin är det fjärde och sista elementet. Teknologin i detta fallet är att jag ville ha spelet 

till mobiltelefoner samt hur jag skapat spelet rent kod och programvarumässigt. Eftersom 

spelet bara är en prototyp så behöver det inte vara spelbart på alla plattformar. Jag valde att 

testa spelet på Android för att det är relativt enkelt att testa på. Skall man sen ha det till flera 

plattformar som Ipad eller Iphone så är det inte så mycket extra jobb att få dem dit.  

Programmet jag använt mig av är GameMaker (Yoyo Games, 2017). GameMaker är ett 

ganska så välkänt spelutvecklings program för främst 2D spel. Om jag vill att mitt spel skall 

nå ut till så många mobila enheter som möjligt så är det viktigt att välja 2D eftersom 3D 

snabbt blir mycket krävande för en mobil enhet. GameMaker har även ganska så många 

användare så det blir enkelt att hitta information om man skulle behöva det.   

Valet av spelmotor i denna undersökningen spelar inte så stor roll då det är mekaniker jag vill 

testa. Det är inte någon större skillnad mellan ett 2d mobilspel från GameMaker eller Unity 

(Unity Technologies, 2017), så mekanikerna hade inte sett olika ut, hur jag än hade valt. Det 

som hade varit lite annorlunda är hur spelet hade utvecklats, koden som skrivs i GameMaker 

är GameMaker Language eller förkortat GML. GML är skapat för GameMaker. Språket är 

mycket förenklad programmering. Kan man programmera i något språk sedan tidigare, så har 

man inte svårt att förstå hur GML fungerar. GML är skapat för att göra processen så snabb 

och enkel som möjligt när man utvecklar spel. Tittar vi istället på Unity så kan man där 
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använda sig utav flera programmeringsspråk. Det absolut vanligaste av dem är C#. C# är ett 

stort språk och används av tusentals utvecklare och inte enbart inom spel. Skillnaden mellan 

C# och GML är att C# är mycket mer komplext. Skall man göra mer avancerade saker så är 

C# mer kraftfullt. Inom programmering så brukar det vara så att desto svårare 

programmeringsspråket är desto mer kontroll har du över vad som händer och desto mer 

avancerade saker kan programmeraren skapa. GML är mycket simpelt, därav lämpas det mest 

till de mer simplare sakerna. 2D spel kräver oftast inte så pass avancerad kod, så i detta fallet 

passar GML utmärkt för den prototypen jag skapat.  

Detta för undersökningen vidare till de faktiska mekanikerna som är skapade utifrån intra-

aktion. 

5.2 Utveckling av mekaniker 
Det jag ville åstadkomma med prototypen är ett spel som lite liknar en gymnastiksal. Man kan 

se en gymnastiksal som en intra-aktiv händelse. Alla objekt i en gymnastiksal kan i sig ses 

som interaktiva. En studsmatta kan man hoppa på, en ribbstol kan man klättra i osv. Men alla 

redskap kan även ses som intra-aktiva, vad kan man göra med en studsmatta? Måste man just 

hoppa på den eller hur kan man annars använda den? En ribbstol? Kan man bygga saker med 

den? Just lärdomarna man kan få från en gymnastiksal blir oändliga. I en gymnastiksal så kan 

man t.ex. se lärande som ett fenomen. Det är det centrala. Alla som går in i en gymnastiksal 

kommer att få någon ny lärdom eller förändrad tanke på vad man kan göra med sakerna i 

salen beroende på vem man till exempel är där med, vad man har för erfarenheter innan, 

vilken situerad kunskap man har, vad man hört eller sett, ja egentligen vad som helst. Sakerna 

i gymnastiksalen blir agenter i intra-aktionen. Personerna i gymnastiksalen använder olika 

redskap utifrån vad de vill och känner för vid tillfället. De kan hjälpa varandra att lära sig nya 

tricks eller bara ha kul med det som finns där. Efteråt så kommer alla som varit i 

gymnastiksalen fått sitt egna anpassade lärande utifrån vad det gjorde där.  

Detta ville jag försöka återskapa i spelet med hjälp av mekaniker som gav någon lärdom på 

något sätt. Intra-aktionens mål är ju att man skall lära sig, men inte direkt vad detta lärandet 

skall innehålla eller vara. Jag började med att göra ett ganska så linjärt spel och där kom jag 

ganska fort på att det inte kan vara linjärt om det skall vara intra-aktivt. Man kan säga att alla 

som spelar spelet har sin egna berättelse och sitt egna slut. Nu är detta bara en prototyp så fler 

mekaniker hade funnits om det hade varit ett färdigt spel. 
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Prototypen skall alltså inte ha något slut och inte ha något direkt mål, alla får sina olika 

upplevelser efter deras personliga tycke och förutsättningar. Jag har skapat en öppen miljö. 

Där finns det lärdomar utspritt i miljön. Spelaren får göra det hen känner för och skapa sina 

egna förutsättningar, som till exempel plocka upp skräpet och få en fin park eller inte och låta 

parken vara nedskräpad. 

 Man skulle kunna likna spelet med ett så kallat sandbox spel. Ett sandbox spel är som en 

sandlåda, man går dit och där kan man göra det man vill, utan några direkta krav. Ett mycket 

bra exempel på ett sandbox spel är Minecraft (Mojang, 2017). Minecraft är ett spel som är 

uppbyggt utav block som man kan lägga till eller ta bort. Det är en värld som är uppbyggd av 

klossar som man kan göra vad man vill med. När du startar i Minecraft så har ingen berättat 

för dig vad du skall göra. Det blir ditt jobb som spelare att bygga och utforska världen på egen 

hand.  

I mitt spel så är man i skogsparken och där finns många olika saker man kan göra. Till 

exempel plocka skräp, titta på grodor, hoppa, hoppa ner i stupet och undersöka vad du kan 

hitta där och så vidare.  Det är helt upp till spelaren vad hen vill göra.   

Jag har ett flertal mekaniker i spelet som är skapade för det intra-aktiva tänket.  

Stupet 

Första lärdomen kan man få är från en ganska enkel mekanik i spelet. Spelaren kommer att 

någon gång under spelets gång förmodligen att stöta på ett stup. Stupet är lagt nästan i mitten 

av spelarbanan. Vid stupet så ser man över till andra sidan, men spelaren kommer att se att det 

är lite för långt för att hoppa över. De spelarna som tar chansen och försöker ändå, kommer att 

misslyckas med hoppet och ramla ner till botten. Där finns det en portal som teleporterna dig 

upp till andra sidan. Spelaren blir då belönad för att hen iallafall försökte göra något som 

verkade omöjligt. Detta är en lärdom som är där för att lära spelaren att försöka även om det 

ser omöjligt ut. Följden blir att spelaren kommer att utvecklas och komma framåt. Man skall 

inte se på något och tänka:- Nää det där går aldrig. Och sen undvika att göra det. Mekaniken 

är där för att lära ut att man skall i alla fall alltid försöka om man vill komma någonstans. 

Som min gammelmormor brukade säga: - Man kan inte säga att man inte kan om man inte har 

testat. Denna mekaniken blir en av agenterna i spelets intra-aktion. En av sakerna som 

förmedlar lärandet från att vara en mekanik till spelaren.  
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Skräpet 

Det finns en annan mekanik i spelet som också är där för att lära spelaren något. Det är att på 

många ställen i parken finns det skräp på marken. Just nu är det representerat av glasflaskor 

och soppåsar. Spelaren kan välja att plocka upp en soppåse eller glasflaska. Lägger man sedan 

den framför en soptunna som finns utplacerade i parken så slängs det. Ingen säger dock att du 

måste lägga den vid soptunnan. Du kan även släppa skräpet på varandra och bygga torn om du 

så vill det. Om spelaren väljer att slänga skräpet så lär mekaniken spelaren att det kan vara bra 

att plocka upp skräp man ser ute, även om skräpet inte är ditt. Skulle alla göra detta så skulle 

världen bli så mycket renare. Resultatet i spelet blir att det ser renare ut utan allt skräp. Här 

skapade jag ett objekt i spelet som slumpade ut vart soporna skulle hamna. Detta för att det 

inte skall se lika ut varje gång man spelar. På detta slumpartade sättet blir det mer likt 

verkligheten.  

Den gömda grottan 

Här ville jag få in en lärdom som lyder: Allt är inte alltid som det verkar. Jag vill vara tydlig 

med att det är inte meningen att spelaren skall lära sig detta utan att det är bara en av alla 

sakerna som kan skapas i intra-aktionen mellan spelaren och grottan. På platsen där stupet 

befinner sig, så la jag till en gömd grotta. Den går inte att se, utan det ser ut som att det är en 

vägg där. Kommer spelaren från höger sida och försöker hoppa över stupet mot vänster så 

finns det en chans att spelaren inte faller hela vägen ner i stupet. Här placerade jag ut en 

mycket liten kant som spelaren kan hamna på. Hamnar man där och fortsätter att gå mot 

vänster så kommer man in i väggen. Spelaren kanske då antar att det är en bugg i spelet? 

Såklart man inte skall kunna gå in i väggen i ett spel? Men vem har sagt att det måste vara så? 

I detta fall så kan man det. Väl inne i väggen så är golvet inte uppbyggt utav de vanliga 

kollisionsboxarna som finns överallt i spelet (de som gör att man inte kan gå igenom golvet 

eller väggar osv) Här har jag använt mig av ett block som gör att spelaren kan gå igenom 

blocket så länge spelaren trycker på ner knappen. Helt enkelt ett block man bara kolliderar 

med om man kommer ovanför det, trycker spelaren ner när hen är i väggen så åker spelaren 

ner, tillslut kommer spelaren in i en gömd grotta. Just nu så finns inget att hämta där, men det 

är ett ställe i spelet att utforska. Grottan har vatten som droppar från taket för att ge mer 

inlevelse. 

Grodorna 

Grodorna i spelet är den mekanik som fick spelets tema som skogspark att bli det som det är. 

Allt började med att jag fick bilder ritade på en groda. Jag la in dessa grodor med en baktanke 
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på att de kunde bli lärande på något sätt. Grodorna i sig är programmerade med många 

slumpade variabler. De går inte direkt att veta exakt hur en groda kommer att bete sig i spelet. 

Storlek, hur högt den hoppar, färg, snabbhet osv är slumpat. Detta för att varje groda skall 

kunna bli så unik som möjligt. Grodorna får slumpat ett kön till sig när de skapas. Kolliderar 

en hangroda med en hongroda, så finns det en chans att hongrodan blir gravid med 

grodyngelägg. Efter en tid så lägger hon slumpat många ägg under sig och lever sedan vidare 

sitt liv. Grodyngeläggen blir sedan till nya grodor som kan göra detsamma. För att inte 

grodorna skall kunna bli för många så dör de 2-3 minuter efter att de har parat sig.  

Här la jag in ett så kallarde agentiellt brott (Barad,2003) i prototypens intra-aktion. Agentiellt 

brott är där jag själv bestämmer var prototypens intra-aktion skall sluta. Det är viktigt för att 

jag inte skulle kunna skapa allt som finns. I detta fallet så vet jag att grodor lägger sina 

grodyngel i vatten och att det är väldigt många fler än bara 2-3 grodyngelägg. Men min poäng 

i spelet är att visa att grodor parar sig och att de lägger grodyngelägg. Det är det man lär sig 

om grodorna. Detta lär man sig av att titta på grodorna i spelet, hur de lever och hur de 

förökar sig. Mekaniker är i första hand inget som spelaren kan kontrollera. Det är istället 

något som händer vare sig spelaren är med på det eller inte. Precis som i verkligheten. 

Agentiellt brott finns för att jag skall kunna stoppa det vid att de lägger grodyngelägg, och 

inte mer. Detta kan spelaren sen intra-agera med. Alla spelare kan se och tolka det som händer 

på egna sätt. 

Världen 

Spelvärlden blir en typ av mekanik i sig. Den är öppen, det finns inga mål med den förutom 

att utforska, vill inte spelaren utforska så behöver hen såklart inte göra detta. Världen i sig blir 

lärande. Det är en värld där det kan regna, det växer olika svampar och träd. Grodorna lever 

sitt egna liv och hoppar runt som de vill. Saker är slumpgenererat utlagda överallt i spelet. 

Allt för att försöka efterlikna den realistiska världen. Detta blir i sig en typ av lärande där 

spelaren då lär sig av vad det är hen ser och upplever. Man skulle kunna dra allt till sin spets 

att allt som sker är lärande på något sätt.  

5.3 Metodreflektion 
Jag valde att använda mig utav en typ utav iterativ design. En iterativ design är en öppen form 

utav utvecklingsprocess. Detta passar bra för just intra-aktion då begreppet i sig är väldigt 

öppet.  
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Boken Användarcentrerad systemdesign skriven av Jan Gulliksen och Bengt Göransson 

(2006) skriver om den iterativa utvecklingen. Denna typ utav utvecklingsmetod är bra när 

man från början inte vet exakt hur man vill att något skall se ut. Eller att man har problem 

som man från början inte vet hur man skall lösa. Sen efter hand med hjälp utav iterationer så 

lär man sig hur man skall lösa problemen eller hur man vill att produkten skall se ut. Denna 

metod innebär att man hela tiden reflekterar över vad man gjort och hur det gick. Jag har 

under hela utvecklingsprocessen använt mig utav en dagbok, dagboken har jag enbart skrivit 

för min egna vinning. Denna har jag haft för att jag enklare skall kunna utvärdera vad jag 

gjort, men även för att se hur min kunskap har förändrats under utvecklingens gång. T.ex. så 

hade jag en annan syn på intra-aktion i början av prototyputvecklingen än vad jag har nu. Jag 

började med att skapa en linjär berättelse i spelet, där spelaren skulle få lösa problem. Jag 

trodde då att intra-aktionen bara innebar att man skulle lära sig saker från mekanikerna som 

man sedan kunde använda vid ett annat tillfälle i livet. Jag fick sen lära mig bit för bit att det 

inte riktigt var så. Jag designade då iterativt om spelet för att passa den nya kunskapen jag 

fått. Så har hela min process sett ut. Jag har fått information, testat den i prototypen, 

utvärderat det i min blogg, och sedan ändrat det jag har sett varit fel. Detta har lett till den 

färdiga prototypen.  

Jag tycker att den iterativa designmetoden har fungerat bra för denna prototypen, och det är 

absolut något som jag skulle använda mig av i framtiden om det gäller något som jag inte har 

full kunskap om i början av utvecklingsprocessen.  

6 Slutsatser och diskussion 
I denna delen så kommer slutsatserna av undersökningen att presenteras. Samt vad 

undersökningen har kommit fram till. Den börjar med en genomgång av vad prototypen blev. 

Följt av en reflektion på hur jag tycker det gick att använda intra-aktion som en spelmekanik. 

Efter det så går jag vidare in på intra-aktion med ett lärande syfte och till sist hur prototypen 

hade kunnat utvecklas vidare.  
 

6.1 Prototypen 
Prototypen jag skapade utspelar sig i en park i skogen. Skogen har mycket grodor i sig och 

även fylld utav skräp. Allt i spelet är ritat på papper för att sedan blivit inskannat. Detta ger en 

ganska unik grafikstil (se Bild 2) 
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BILD 2 STARTEN I SPELET (JANSSON 2017) 

Ide 

Prototypen, eller spelet är gjort med åtanke att alla skall ha sitt ”egna” slut i spelet. Spelet 

bestämmer därav inte när det är slut. Det är slut när spelaren tycker att det är slut. Filosofin 

över spelet är att det skall vara uppbyggt av mekaniker som man kan lära sig något av. Helt 

enkelt ett öppet spel med lärdomar som man kan utforska på egen hand.  

Spelet och dess mekaniker är utformat efter de filosofiska intra-aktiva tänket. Därför har 

spelet inte ett likadant mål för alla, utan alla har sitt egna unika mål. Målen blir att spelaren 

skall lära sig något, vad man lär sig är upp till de handlingar man gör i spelvärlden.  

Prototypen har ett par lärande mekaniker i spelet. En är där man kommer till ett stup och 

stupet är lite för långt för att hoppa över. Men försöker man ändå så teleporteras man till den 

andra sidan. Här lär man sig att det kan vara värt att försöka även om det ser omöjligt ut. Om 

man försöker så kommer det att ta en framåt mot sina mål (se Bild 3)   
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BILD 3 STUPET (JANSSON 2017) 

I spelet finns även en mekanik där man kan plocka upp och slänga skräp. Det finns soppåsar 

och glasflaskor utspritt i parken. Spelaren kan välja att trycka på någon av dessa så börjar de 

sväva efter spelaren. Trycket spelaren på skräpobjektet igen så faller det ner till marken. 

Spelaren kan endast ha en sak svävande efter sig i taget. Släpper spelaren skräpobjektet vid en 

soptunna så slängs det. Detta skall vara en lärdom som lär spelaren att man kan plocka upp 

skräp man hittar ute för att sedan slänga det i närmaste soptunna. Skulle alla göra det så blir 

vår värld sakta men säkert renare. Skulle någon spelare få för sig att plocka upp allt skräp i 

spelet så blir spelaren färgad. Detta skall symbolisera att spelaren har bra moral och är 

hjälpsam. Färgen blir ett litet pris som visar de fina jobb man gjort när man plockat upp allt 

skräp (se Bild 4)  

 

BILD 4 SPELGRAFIK – SOPOR  (JANSSON, 2017) 
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Kärnmekanik 

I tidigare och aktuell forskning skrev jag om kärnmekanik (Rollings & Adams,2003). 

Kärnmekaniken i spelet skall vara det som definierar vad spelet går ut på. I denna prototyp så 

är kärnmekaniken hela utforskandet. Mekaniker som springa och hoppa gör detta möjligt. 

Även de saker som att kunna plocka upp. Målet med spelet är att utforska, så de saker som 

gör utforskandet möjligt är de saker som tillhör kärnmekaniken. Skulle jag jobba vidare på 

prototypen och göra så att spelaren kan plocka upp andra saker än till exempel bara skräp, så 

skulle det vara en kärnmekanik. Att plocka upp saker då, skulle kunnat bidra till vissa pussel. 

T.ex. att man skall hämta nycklar eller annat. Alltså hela ”lyfta på saker” hade då varit 

kärnmekaniken. Men nu, eftersom den mekaniken med att lyfta upp skräp bara finns för den 

delen av spelet och inte i flera delar, så blir den inte den ”centrala delen” utav spelet. Då blir 

istället hela utforskandet det som är centralt och det som hela prototypen fokuserar på. All 

mekanik med att spelaren kan röra sig fritt på sitt sätt skulle jag säga är kärnmekaniken i min 

prototyp.  

Skicklighet 

Ett kapitel tidigare tog upp tre olika typer utav skicklighet (Schell, 2014). Först har vi de 

skickligheter man får inom spelet. Till exempel att spelarkaraktären går upp i level eller att 

man får bättre utrustning osv. En level översätts till svenska som en nivå, det är oftast ett 

nummer i ett spel, som visar på vilken styrka spelaren besitter. Är en spelarkaraktär level 10 

så kan man utifrån det i spelet veta ungefär hur stark spelarkaraktären är. Är spelarkaraktären 

level 100 så borde den vara 10 gånger starkare än level 10 osv. I prototypen finns inga levlar 

eller sätt där spelarkaraktären kan bli bättre inom spelet. När spelaren plockat upp allt skräp i 

spelvärlden så blir spelaren färgad istället för svartvit. Detta är ett bevis för spelaren att hen 

har klarat av att plocka upp allt skräp. Färg signalerar mer glädje, och det är precis det man 

har gett spelvärlden. Men det ger dock inga extra krafter för spelaren.  

Sen kommer den andra typen av skicklighet. Det är den skicklighet som spelaren själv 

besitter. Som jag skrev tidigare i texten så är skicklighet indelat i tre delar. Den fysiska, 

mentala och sociala skickligheten.  

Börjar vi med den fysiska skickligheten så inkluderar den  styrka och koordination osv. 

prototypen i sig kräver inte en särskilt hög nivå av fysiskt skicklighet. Den fysiska 

skickligheten som spelaren får och behöver är den som kontrollen kräver. Kontrollen består 

av fyra olika knappar på skärmen. Ganska likt andra spel och är inget svårt att lära sig.  
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Sen är det den mentala skickligheten. Här är det lite mer för just denna prototypen. Mentala 

skickligheten inkluderar minne, observation och problemlösning. Detta är mer av vad 

prototypen vill ge. Spelet skall vara utforskande och i en utforskande miljö är denna typen av 

skicklighet bra. Har du spelat spelet innan? Bra då kan ditt minne vara till hjälp. Till exempel 

så kan vissa flaskor i spelet kan vara svåra att se, nästan som att det är gömda, här kommer 

den observerade delen till hjälp. Skulle prototypen vidareutvecklas så skulle jag även vilja 

skapa en del problem i spelet, som man skulle kunna lösa. Olika pussel som på något sätt 

samtidigt lär spelaren någon typ av lärdom. Prototypen har med andra ord ganska mycket 

mental skicklighet. Det är precis denna typen av skicklighet som spelet är byggt för. 

Sista skickligheten som Jesse Schell (2014) skriver om var den sociala skickligheten. Detta är 

en skicklighet som används mest inom spel där man spelare flera spelare samtidigt. Som t.ex 

schack, i schack så behöver man kunna läsa av en motståndare och försöka lista ut vad hens 

nästa drag är. I min prototyp så är det inte riktigt något som behövs.  

Reflektion över prototypen 

Jag är överlag mycket nöjd med spelet. Det visar min poäng med intra-aktion som 

spelmekanik. Min poäng med intra-aktion som spelmekanik är att spelet skall vara öppen för 

spelaren att tolka och utforska. Spelet blir vad spelaren vill att det skall vara. Nu efteråt så ser 

jag att jag hade kunnat göra det mer regellöst än vad det nu är. Till exempel att man skulle 

kunna göra mer med soporna än att bara slänga dem. Eller göra mer saker med grodorna. Jag 

gillar starkt känslan jag lyckades få in i spelvärlden.  

Det som saknas för att förstärka allt mer hade varit ljud. Till exempel ljud för grodorna, eller 

ljud när man plockar upp och slänger skräp hade förstärkt känslan. Tänk dig att du står där på 

kanten av stupet och inte vet om det är värt att försöka hoppa, så hör du en vindpust eller 

något liknande. Hade inte det fått det att kännas som ett svårare beslut? Ljud är något som 

man skulle kunna lägga till senare om man skulle vilja jobba vidare på det. Förutom detta så 

hade det varit kul att ha fått in flera mekaniker som jobbar med varandra, för att skapa en 

djupare slumpgenererad värld som känns mer verklig. Eller att skapa ett ekosystem med fler 

djur som påverkar varandra. Detta är alla saker man hade kunnat jobba vidare på senare.   

6.2 Intra-aktion & spelmekanik 
Intra-aktion vs Interaktion 

De klassiska sättet ett spel är uppbyggt på är med interaktion. Interaktion kan man säga är 

regler och lagar som gäller i ett spel. Det finns ett rätt sätt att spela ett spel på. Och det finns 
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ett fel sätt att spela på. I grunden så är mekaniker interaktiva. Om man som spelare kommer 

till en plats i spelet där det krävs att lösa något för att komma vidare så har den mekaniken ett 

rätt sätt att lösa det för att komma vidare. Spelare får inte möjligheten att definiera vad 

mekaniken är själv utan får oftast utforska hur man skall använda det. Det är då en 

spelutvecklare som tänk hur den skall användas och tolkas för spelaren. Byter vi ut det mot 

intra-aktion så får spelaren bestämma hur man vill att det skall användas. Jag som 

spelutvecklare skapar då mekaniker med tanke på att de skall gå att se och tolka på olika sätt. 

Jag skapar medvetet olika sätt att spela spelet på för att lämna över handlingen till spelaren att 

själv utforska och uppleva spelet. I min prototyp så har jag lärande som ett fenomen och de 

olika agenterna i spelet blir mekaniker, spelare osv. mekanikerna i sig kan man intra-agera 

med på de sätt man vill. Till exempel sopsystemet i prototypen. Ingen säger till dig att du 

måste slänga soporna i soptunnan. Det går att göra, men det blir spelarens val. Skulle detta 

vara interaktivt så skulle spelaren ha ett mål att plocka upp skräpet och slänga det för att sedan 

komma vidare i spelet och få ett nytt uppdrag. Min prototyp har inga uppdrag, det är en öppen 

värld. Åter igen, skapad för att låta spelare göra de hen vill på hens egna sätt. 

Sen finns det spel som straffar spelaren för att använda mekaniker i sitt spel på fel sätt. Spelet 

World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2017) är ett rollspel som spelas online med 

tusentals av andra spelare. Alla mekaniker i World of Warcraft är inte 100% optimala, de vill 

säga att vissa mekaniker kan innehålla buggar. En bugg i ett spel är när en mekanik inte riktigt 

funkar helt som den skall. Det kan vara att utvecklaren missat något som gör att den på vissa 

ställen är trasig. Det kan vara på mycket lustiga sätt ibland. Ett exempel är att man på vissa 

ställen i World of Warcraft kan ramla igenom världen. En exploit1 är när en spelare utnyttjar 

en bugg i spelet för sin egna vinning. I detta fallet så hittar kanske en spelare ett sätt att till 

exempel tjäna pengar eller något liknande genom en bugg i spelet på ett sätt som inte var tänkt 

utav Blizzard. Spelaren kan då argumentera för att om det finns i spelet, så måste det ju vara 

tillåtet? Men så är inte fallet i World of warcraft. Kommer Blizzard på dig med att du använt 

en exploit så är det samma sak som att du har fuskat i spelet och kan resultera i att man blir 

avstängt från att spela en period. 

Det blir ett mycket interaktivt sätt att spela. Blizzard (2017) säger då till spelarna att man inte 

får utnyttja spelet på sätt som inte var tänkt från början. Detta är såklart förståeligt när man 

                                                      
1 Jag använder mig utav ordet exploit för att det inte direkt finns en svenska översättning som ger ordet rättvisa. 
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har tusentals spelare som spelare med varandra. Hade det varit tillåtet att använda en exploit 

så hade det inte varit lika kul för alla spelare, det hade blivit orättvist. 

Blizzard (2017) hade därav inte kunnat få ut så mycket av intra-aktion. Det passar inte deras 

modell av spel som de har skapat. Hade Blizzard istället skapat World of Warcraft på ett intra-

aktivt sätt så skulle hela spelet varit helt öppet att utforska för alla. Buggar skulle då varit en 

del av spelet och varit lika tillåtet att använda som de mekaniker som inte innehöll buggar. 

Detta var bara ett exempel på spel som har straff för att inte följa reglerna. Jag vill att mitt 

spel istället ska gå åt andra hållet, så  att spelaren själv skall försöka hitta nya vägar i min 

prototyp, och spela spelet på sitt sätt samt hitta nya egna sätt att spela, utan att styras.  

Intra-aktion min tanke 

Jag anser att intra-aktion är ett unikt och intressant sätt att se på spelutveckling överlag. Det 

kan skapa miljöer där en individ får experimentera och lära sig utifrån sig själv, och inte 

utifrån en spelutvecklare. Det är spelaren som bestämmer ramverket av regler som ett spel är 

uppbyggt utav. Skulle jag då kunna se ett spel skapat med ett intra-aktivt tänk bli populärt? 

Kanske. Minecraft (Mojang, 2017) var mycket unikt när det kom. Nu går det att diskutera om 

Minecraft är intra-aktivt eller inte. På ena sidan så har du all frihet att bygga vad du vill, hur 

du vill. Men på andra sidan så kan du bara bygga med blocken. Du kan inte göra vad du vill 

med dem. varje block har sina förutbestämda regler. Det är kanske där Minecraft har dragit 

sitt agentiella brott? 

Men Minecraft (Mojang, 2017) var något nytt när det kom. Ett spel skapat med intra-aktiva 

spelmekaniker skulle också vara något nytt. Många kanske inte hade sett ett spel gjort på detta 

sättet som ett spel. Många anser att spel skall ha ett mål och fasta regler. (Rollings & 

Adams,2003) Ett intra-aktivt spel har regler, men de regler är skapade för att vara mycket 

öppet för spelaren själv att tolka. Målet är inte heller fastställt utan det är något spelaren får 

sätta själv. Många spelare vill ha ett satt mål när de spelar ett spel. För dom skulle inte ett 

intra-aktivt spel vara något av intresse.  

Jag tror inte att det intra-aktiva tänket skulle fungera i linjära spel eller spel som på något sätt 

sätter upp regler alla måste följa. Idag finns många populära onlinespel så som Counter-

Strike: Global Offensive (Valve, 2017) eller League Of Legends (Riot Games, 2017) som helt 

är uppbyggt på regler. Sådana spel hade nog inte kunnat hämta något från intra-aktion. Men 

ett nytänkande sandbox spel tror jag definitivt skulle kunna använda sig utav intra-aktion för 
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att skapa något nytt. Spelutvecklaren skulle då inte själva skapa något nytt utan att de skulle 

skapa något nytt med sina spelare.  

6.3 Intra-aktivt lärande 
Ett av målen med prototypen var att mekanikerna i spelet skulle ge spelaren en form av 

oplanerat lärande. Oplanerat lärande blir det när det inte var spelarens huvudsakliga mål att 

lära sig något, men hen fick det på köpet hen spelade spelet.  

Intra-aktivt lärande är en typ av lärande som kanske inte direkt är planerad. Tidigare skrev jag 

om Sarah Wennerberg (2015) som skrev i sitt kandidatarbete om yngre barns intra-aktion med 

matematiskt material. Hon såg att barns matematiska lärande påverkas när barnen fick 

chansen att sortera bilar och bondgårdsdjur. Barnen tänkte då inte på att de lärde sig 

matematik när de gjorde något de tyckte var roligt.  

Detta var något som inspirerade mig, jag ville göra ett underhållande spel där man samtidigt 

lärde sig saker på ett kul sätt. Jag ville inte att spelaren skulle välja att spela spelet för att hen 

skulle lära sig saker, utan att en spelare skulle välja det för att det är ett underhållande spel. 

Nu är spelet bara en prototyp och jag själv skulle inte säga att det blev underhållande. Jag 

skulle mer beskriva det som intressant. Eftersom spelets mekaniker skulle vara intra-aktiva så 

betyder det att spelaren själv skall få chansen att bestämma vad man skall göra i spelet. 

Spelaren ska själv tolka de saker som finns, och göra vad hen vill med det. Att få in ett 

planerat lärande i detta var då inte en enkel sak. Jag vet inte hur spelaren kommer att bli 

påverkad av sakerna som finns i spelet. Jag vet inte heller vad spelaren kommer att göra i 

spelet.  

De mekaniker jag gjort i den nuvarande prototypen har delar i sig som kan ses som lärande. 

De har en slags lärdom i sig som man kan ta med sig till de riktiga livet sen. Problemet med 

detta är att mekanikerna blir interaktiva om jag vill förmedla lärandet till alla spelare. Jag som 

spelutvecklare har då bestämt hur mekaniken skall se ut och hur spelaren skall använda dem. 

Det man kan göra för att lösa problemet är att göra så att spelare kan lära sig saker. Kan är ett 

viktigt ord där, för att det behöver inte vara så att spelaren lär sig just den lärdomen jag tänkt, 

utan att hen kan lära sig massor med andra saker som jag medvetet inte lagt in i prototypen. 

Det jag har som lärdom för en mekanik kan därav bara vara en av alla möjliga utgångar när 

spelaren intra-agerar med en vald mekanik. Spelaren skall experimentera med det som finns 

där, och det som finns i spelet skall vara saker som går att utforska och tolka på olika sätt. 



26 
 

Detta är något som jag inte helt har uppnått i prototypen som den ser ut nu. Detta är något 

som man kan vidareutveckla senare. Just nu så är det lite otydligt. Jag skulle behöva flera val i 

spelet än de jag har idag.  

6.4 Vidareutveckling 
Prototyper är bara prototyper. Denna prototyp är skapad för att testa en teori. För att göra den 

till ett komplett spel så krävs det mycket mer, några av de sakerna kommer tas upp i detta 

kapitlet. Såklart så finns det tusentals saker i ett spel man kan förbättra eller lägga till. Detta 

var några av de sakerna som jag tänkt på i utvecklingen av prototypen.  

Helheten 

Till att börja med, ha någon form av start i spelet. Inte bara att man står där i spelet när man 

klickat på appikonen på telefonen. Någon form av animation eller introduktion till spelet hade 

varit bra.  

Saker som ljud hade förstärkt mycket, små animationer när man plockar upp saker hade inte 

heller varit fel. Något form av avslut. Det kan vara en plats spelaren går till för att sova eller 

liknande. Spelaren skall fortfarande ha full kontroll på när spelet slutar. Spelet och dess 

berättelse skall inte sluta förens spelaren känner sig klar. 

Skulle även velat ha mer lärande i början av spelet, om hur spelaren kan hantera spelet och 

dess mekaniker. Nu i spelet så placerade jag medvetet en soppåse direkt där spelaren börjar 

för att spelaren skall kunna utforska vad det är tidigt, och lära sig vad man skulle kunna göra 

med den. På så sätt, sätta en slags standard på vad man kan göra i spelet. Med andra ord, 

ganska snabbt visa för spelaren att spelet är öppet och att man skall kunna utforska och tolka 

saker på det sätt man vill i spelet.   

Detta är saker som gör prototypen till ett spel. Det var därför jag har gjort valet att inte ha med 

dessa saker i prototypen, för det är just en prototyp och inte ett färdigt spel. Målet var inte att 

visa på animationer och coola ljudeffekter. Utan mer att visa mekanikerna i prototypen.  

Mekaniker 

Just nu i prototypen så finns det ett par mekaniker som är skapade utifrån de intra-aktiva 

tänket. Jag ville att spelet skulle kännas öppet och fritt för tolkning. Spelaren skulle ha val 

inom spelet som går att tolka på olika sätt och skapa sig en egen uppfattning om spelet och 

spelvärlden. Detta är tillräckligt för att testa spelet och om konceptet fungerar. Men tar man 

exemplet med en gymnastiksal så har en gymnastiksal (i alla fall alla jag har sett) fler än fem 
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redskap i sig. I denna delen så finns mycket som jag tänkt kring som jag skulle vilja ha med i 

spelvärlden. Ett exempel skulle kunna vara att försöka skapa ett ekosystem i spelvärlden. 

Grodorna som nu finns är bara en början på denna tanken. Man skulle kunna lägga till flugor 

som grodorna äter, gräs som grodorna trivs att vara i, små dammar som grodorna lägger sina 

ägg i. fiskar i dammarna som utgör ett hot mot grodäggen. Lägger man sedan in så att något 

kan ändra i eko kedjan för grodorna, till exempel att spelaren tar bort gräset, eller att spelaren 

fiskar så det blir färre fiskar i dammen, då påverkas grodornas liv. Skulle fiskarna minska så 

ökar grodorna då deras ägg inte blir uppätna. Försvinner gräset på vissa ställen så kommer 

grodorna att förflytta sig till ett annat ställe där det är mer gräs. Saker i spelet påverkar 

varandra. Kanske det inte är en spelare som tar bort gräset utom en ko, kor har i sig ett eget 

ekosystem som påverkas av andra saker. Spelet blir mer levande och slumpade variabler 

bestämmer hur miljön skall se ut och hur det skall påverka varandra. På detta sättet så kan 

saker hända som spelaren inte vet om. Saker som påverkar mekanikerna och hur de fungerar. 

Vissa lärande mekaniker kanske bara fungerar under vissa förhållanden? Världen blir levande. 

Jag hade även kunnat vidareutveckla de mekaniker jag redan lagt till i prototypen. Till 

exempel sopsystemet. Just nu så kan man plocka sopor och lägga dem där man vill ha dem, 

eller så man kan stapla de på varandra, eller slänga dem. En uppdatering till soporna hade 

kunnat vara att man kan öppna soppåsarna om man vill, kanske kasta soparna på saker eller 

kanske gräva ner soporna? Hela iden med det skall vara att spelaren själv skall kunna göra det 

hen vill med soporna. Vill spelaren slänga soporna? Då kan hen göra det. vill spelaren hoppa 

på soporna? Då kan man göra det med. En vidareutveckling utav de redan existerande 

mekanikerna hade inneburit att göra så att spelaren får fler val när de vill utforska de olika 

mekanikerna som redan finns i spelet. Fler val = mer frihet. 

Det är några av mekanikerna jag skulle vilja lägga till i prototypen om jag skulle fortsätta att 

jobba med den i framtiden. 

Tester? 

Fortsatt utveckling skulle kunna innebära produkttester. Intra-aktion är meningslöst att testa 

på personer. Skulle jag intervjua en person som spelat mitt spel så är det svårt att få ut några 

bra svar från det. Någon som just spelat mitt spel kanske har lärt sig massor med saker och i 

de fallet så är det lätt att veta, men i andra fall så har personen kanske inte medvetet lärt sig 

vad hen har gjort. Kanske det är något som dyker upp för dem senare i livet eller saker de inte 

direkt tänkte på när de spelade spelet. Just med de intra-aktiva lärandet så skall alla lära sig 

saker utifrån dem själva. Vad det är, hur mycket det är, eller vad de kommer att få användning 
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av det är super svårt att veta. I många fall så skulle personen själv inte veta hur de blivit 

påverkade av spelmekanikerna.  

Fortsatt utveckling med tester hade i de fallen gått in mer på själva spelet och kanske inte 

direkt in på intra-aktion. Jag anser att intra-aktion hos en individ inte går att mäta. Vad en 

spelare gillade / inte gillade med ett spelet är mycket lättare att fråga. Utifrån det så skulle 

man kunna förbättra spelbarheten i spelet. Helt enkelt göra ett speltest. Detta var något jag 

inte tyckte var tillräckligt viktigt för undersökningen då jag ville undersöka intra-aktion och 

spelmekaniker och inte försökte göra årets bästa plattformsspel 2017. 
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Bilaga 1 

Ordlista 
Ordlista är en sammanställning av de ord och begrepp som har presenterats i texten.  

 

Android = Ett operativsystem främst för mobila enheter. 

App = Applikation, oftast använt i sammanhang med mobila enheter.  

Applikation = Ett program som går att köras på diverse digitala enheter. 

Bugg = Ett fel i ett spel som inte var menat utav spelutvecklaren. 

Exploit = Utnyttja ett fel i ett spel för sin egna vinning.  

Flow = När ett spel varken är för lätt eller för svårt för spelaren. 

Gameplay = Person som spelar ett spel och visar när hen gör detta. 

Google play = Androids app marknad. 

Level = En nivå i ett spel eller en nivå av styrka en spelarkaraktär kan besitta.  

Prototyp = Tidigt stadie utav en produkt som försöker visa hur produkten kan se ut. 

Rollspel = Spel där man har en egen karaktär som man kan uppgradera. 

Sandbox spel = Ett öppet spel utan för mycket regler där spelaren kan göra vad den känner 

för. 

Situerad Kunskap = Kortfattat att tidigare händelser i en persons liv påverkar personens 

beslut. 

Spelmekanik = Komponenter som används för att bygga upp spel.  

Spelmotor = En utvecklingsmiljö för att utveckla spel. 

Speltest = När man låter utomstående personer testa sitt spel. 

Spelvärld = Universumet spelet utspelar sig i. 

Teleporter = Ett objekt som för till exempel en spelare från en plats till en annan. 

Youtuber = Person som gör videos och lägger ut dem på youtube. 
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Bilaga 2 

Teknisk bilaga 
I denna bilaga så presenteras de tekniska delarna som använts för att skapa prototypen 

presenteras. Detta innebär de mjukvara som använts i utvecklingen av arbetets prototyp. Jag 

har inte använt mig av speciellt många program i utvecklingen av min prototyp. Utan de två 

program jag valt har varit så pass kraftfulla att jag inte behövt några andra. 

 

GameMaker 

GameMaker(Yoyo Games, 2017) är en ganska simpel spelmotor som i första hand används 

för att göra 2D spel. GameMaker kan lätt skapa spel som blir oberoende av vilken plattform 

som spelet skall spelas på. När man har satt upp alla inställningar rätt så går det med ett 

knapptryck att skapa sitt spel till en rad olika plattformar såsom till exempel, Windows, 

Android eller appels ios.  

Vilken spelmotor jag använder spelar inte så stor roll för själva mekanikerna, hade jag använt 

mig utav Unity(Unity Technologies, 2017) så hade förmodligen slutprodukten blivit 

densamma. Skillnaden hade varit på utvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen för 

GameMaker när man gör spel för mobilen är mycket simpelt. Koden man använder är GML 

vilket är ett förenklat programmeringsspråk. Det går snabbt och effektivt att få en ide till en 

prototyp. I en undersökning som denna så anser jag att det är viktigt att lägga så lite tid på de 

tekniska och så mycket tid man kan på själva testerna och prototypen. Ju snabbare man kan få 

sin ide till en prototyp desto bättre. Blir det kodfel eller något annat fel i GameMaker så går 

fort att få svar på vad problemet är med en enkel google sökning. GameMaker har en ganska 

så många användare. Vilket bara hjälper om man skulle behöva hjälp med ett problem som 

uppstått.  
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Photoshop 

Photoshop(Adobe, 2017) är ett mycket kraftfullt program för att redigera bilder. I 

GameMaker så finns det ett sätt att redigera bilder men det är mycket simpelt med få verktyg. 

När jag utvecklar spel så läggs mycket tid åt att få grafik till att se rätt ut och ha rätt storlek. 

Även att kunna ta bort delar för att få transparens i en bild är mycket viktigt. Detta är saker 

som inte är allt för svårt att åstadkomma med Photoshop. Åter igen, de program som kan få 

min ide att bli en prototyp snabbast är de program jag kommer att använda mig utav.  

En annan del utav Photoshop som varit viktigt under utvecklingen av prototypen är att man 

redigerar bilder i lager. Lager i Photoshop funkar så att man kan ha flera bilder på samma 

bild. När jag skapade spelarkaraktärens spring-animation så la jag alla tio delar av 

animationen över varandra för att se så att de var samma storlek och på samma position. Detta 

gör mitt arbete mycket lättare än att sitta med alla bilder i separata projekt inom programmet.  

 

 

 

 

 

 


