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Förord 
Vi i gruppen har valt att under vårt kandidatarbete, på Blekinge Tekniska högskolas Digitala Spel-

program, arbeta med ett plattformsspel som vi har satsat på att göra kompatibelt till både Xbox 360 

och datorn. 

Vi vill tacka till Jonas Svegland, vår handledare genom hela projektet för hans värdefulla 

hjälp. Tack också till våra familjer för deras stöd och tack till alla de som ställt upp på våra 

undersökningar som har hjälpt projektet att bli bättre. Förutom det vill vi tacka de personer 

som hjälpt oss med det som vi inte kunnat arbeta med själva: Musik och grafik. Ett stort tack 

vill vi därför rikta till Hampus Mecklund, Fredrik Häthén och Svante Joelsson, utan er hade 

projektet inte blivit lika bra som det blev. 

Vissa facktermer förekommer i texten. Dessa är markerade i fetstil, och går att hitta i ordlistan. 

Ordlistan hittas i slutet av dokumentet.  
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Abstrakt 

Abstrakt på svenska 
The treasure hunters är ett spel utvecklat av Patrik Karlsson, Fredrik Pettersson och Erik Ronnje, med 

hjälp från Hampus Mecklund, Fredrik Häthén och Svante Joelsson. Vårt mål var att göra ett tydligt 

och färgglatt samt roligt spel som var lätt att lära sig, där flera spelare skulle kunna spela 

tillsammans. Idén utvecklades snabbt till ett klassiskt plattformsspelsäventyr likt New Super Mario 

Bros Wii(2009). Spelet går inte ut på att spela mot varandra även om det går, däremot är det tänkt 

att spela tillsammans upp till fyra spelare för att försöka klara av banorna. 

Slutreflektionen kommer att innehålla en beskrivande del av produktionen och 

produktionsprocessen från start till slut. Vi ger också en inblick i hur spelresultatet blev. Förutom 

detta går vi också igenom olika sätt för spelaren att lära sig på, genom att förklara hur speldesigners 

kan tänka för att göra det enkelt för spelaren att förstå. Vi beskriver också våra undersökningar som 

vi har gjort under tiden med projektet, hur det har hjälpt oss och hur det har påverkat spelprojektet i 

sig. 

Nyckelord: digitala, spel, lärande, utlärning 

Abstract in English 
The treasure hunters is a game developed by Patrik Karlsson, Fredrik Pettersson and Erik Ronnje, 

with help from Hampus Mecklund, Fredrik Häthén and Svante Joelsson. Our goal was to create a 

game that was easy to understand, colorful and fun, yet simple to learn, where multiple players 

could play together. The idea quickly developed into a classical platform adventure-game, a lot like 

New Super Mario Bros Wii (2009). Instead of competing against each other, you can work together 

with up to three additional players to complete the levels. 

This report contains a detailed description of the production and the process from the beginning to 

the end.  The report will also give you an insight of the resulting product. We will also describe 

different ways for the player to learn how to play the game. We do this by informing how the game 

designer could think when designing their game to make the player understand everything correctly. 

We do as well explain the results of the research we’ve done in combination with the production, 

and write how they’ve helped us with changing the game to the (hopefully) better. 

Keywords: digital, games, learning, teaching  



Patrik Karlsson    The Treasure hunters 
Erik Ronnje 
Fredrik Pettersson 
 

 

Sida 4 av 53 

 

Innehållsförteckning 
Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning...............................................................................................................5 

Kapitel 2 - Projektplan .........................................................................................................................7 

Kapitel 3 - Processbeskrivning .............................................................................................................8 

Uppkomst till slutprodukt ...............................................................................................................8 

Slutprodukten ............................................................................................................................... 10 

Forskning ...................................................................................................................................... 12 

Undersökning................................................................................................................................ 13 

Utlärningssätt ............................................................................................................................... 14 

Förklarande ............................................................................................................................... 14 

Subtilt förklarande .................................................................................................................... 15 

Upptäckande ............................................................................................................................. 16 

Visuellt tydligt ........................................................................................................................... 16 

Audiomässigt tydligt .................................................................................................................. 17 

Projektmetoder ............................................................................................................................ 18 

Kapitel 4 - Reflektion ......................................................................................................................... 20 

Gemensam reflektion.................................................................................................................... 20 

Patriks individuella reflektion ........................................................................................................ 23 

Eriks individuella reflektion ........................................................................................................... 26 

Fredriks individuella reflektion ...................................................................................................... 29 

Källförteckning .................................................................................................................................. 32 

Bilagor .............................................................................................................................................. 33 

Bilaga I Undersökningsblankett ..................................................................................................... 33 

Bilaga II Projektplanering – Kandidatarbete VT 2011 ..................................................................... 35 

Bilaga III Designdokument ............................................................................................................. 45 

Bilaga IV Ordlista ........................................................................................................................... 51 

 

  



Patrik Karlsson    The Treasure hunters 
Erik Ronnje 
Fredrik Pettersson 
 

 

Sida 5 av 53 

 

Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning  
Vi är tre programmerare i gruppen och har därför haft störst fokus på programmering under 

projektet. Programmering är en av de fyra viktiga sektionerna som i någon form för ett spelprojekt. 

De andra tre sektorerna är design, grafik, ljud. Vi har lagt ner mycket tid på att färdigställa det vi har 

kunnat själva, men också tagit hjälp från tre personer utanför gruppen som har hjälp oss med grafik 

och ljud. 

I början arbetade vi väldigt mycket med designbitarna, hur spelet skulle fungera och liknande, då vi 

behövde bestämma oss för vad som skulle finnas i spelet. Det har dock avtagit mer ju längre in i 

produktionen vi kom, eftersom allt var tillräckligt bra planerat redan från början. Utöver detta 

arbetade vi också som level-designers, de som skapar banorna, då vi inte hade någon som arbetade 

med detta. Det har dock gått utmärkt för oss att ta oss an denna roll och vi tycker att det är roligt 

därför att vi själva har kontroll över kvaliteten på banorna.   

Patrik har haft störst fokus på level-editorn, som används för att skapa banor med. Han har också 

arbetat mycket med levelstruktur, hur banorna läses in och hur de är uppbyggda, samt olika föremål 

som spelkaraktären kan interagera med. Fredrik har arbetat intensivt med att få spelarkaraktären att 

fungera som den ska, inklusive olika förmågor och saker som spelarkaraktären kan plocka upp och 

använda sig utav. Han har även hand om styrning från den fysiska spelaren, men han har också haft 

som ansvar att få spelarkaraktären att kunna interagera med alla föremål i världen. Erik har arbetat 

med den artificiella intelligensen i spelet, det vill säga fiender/bossar och hur de ska interagera med 

spelvärlden. Han har också haft ansvar för olika föremål som spelkaraktären kan interagera med 

samt att få partikelsystem att fungera i spelet.  

Hur har vi arbetat med projekthantering 

Vi arbetade flitigt med att göra en välgjord planering redan från början för att ha en bra överblick 

över vad som behövde göras. När vi visste vad vi ville ha för funktioner i spelet gjorde vi en tydlig 

tidsplan där vi satte upp mål för saker vi skulle bli färdiga med varje vecka. Vi satte dessutom upp 

flera delmål för att försäkra oss om att vi skulle ha något färdigt vid produktionens slut. Vi hade inte 

en klar bild över vårt syfte när vi gjorde vår planering och det kan därför ha blivit lidande under 

projektets gång. Syftet var riktat till att spelet skulle vara väldigt tydligt för spelarna, men vi hade inte 

planerat in särskilt mycket tid för att implementera olika saker som skulle göra det tydligt för 

spelarna. I vissa fall kanske vi inte hade det inplanerat alls, utan har fått jobba övertid för att få det 

tydligt över huvud taget.  Vi tycker fortfarande att det var nödvändigt att göra de saker som vi hade 
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planerat, annars hade spelupplevelsen blivit alltför lidande och istället hade vi bara haft ett tydligt 

spel med inte lika mycket innehåll, vilket hade gjort spelet förmodligen mycket tråkigare. 

Hur har vi arbetat med produktionsprocesserna 

Vi tycker att sättet vi har arbetat på var det bästa sättet när vi har suttit och tänkt efter. Om vi endast 

hade arbetat med vattenfall tror vi att projektet skulle misslyckas, därför att mängder av detaljer 

som vi inte visste om från början inte hade blivit nedskrivna, och vi hade inte kunnat göra några som 

helst ändringar från våra speltestare. Ett speltest hade inte över huvud taget varit nödvändigt för att 

allt skulle vara planerat och klart från början. Utan hjälp från speltestarna hade projektet 

förmodligen varit sämre än vad det är nu, med flera saker som spelarna hade irriterat sig på. Nu har 

vi istället löst sådana saker när vi har blandat alla tre arbetssätten.  

Tack vare vattenfall har vi tänkt på att göra en stadig planering från början, där vi diskuterade 

designproblem och liknande innan de dök upp, samt hur spelet skulle fungera över lag. Vi gjorde 

också tidsplaneringar som hjälpte oss att strukturera upp projektet och det hjälpte oss att ha kontroll 

över projektets förlopp, vad vi kunde hinna med och om vi hamnade efter. 

Anledningen till att vi inte bara har arbetat med den iterativa processen är att vi då förmodligen inte 

hade haft riktigt lika mycket struktur på vårt arbete. Vi hade inte fått lika mycket gjort som vi nu har 

fått, därför att vi inte hade haft lika stor press på oss. Det iterativa sättet att arbeta på har hjälpt oss 

genom att få fart på projektet redan från start. Vi har alltid haft ett kortsiktigt mål framför oss då det 

varit delmål med fyra veckors intervall där vi alltid skulle ha ett komplett spel efter varje. Därigenom 

har vi alltid haft bra fokus och flöde i vårt arbete. Det var också utmärkt därför att om några av våra 

idéer inte skulle fungera att implementera i vårt nästa delmål kunde vi alltid falla tillbaka till vår 

gamla version och starta om på nytt. 

Hade vi valt att arbeta med agile hade vi förmodligen haft lite av samma problem som med 

vattenfall. Det hade tagit lång tid innan vi faktiskt hade haft något spelbart och färdigt, men vi hade 

förmodligen haft mer fungerande än om vi hade haft vattenfall. Med agile hade vi inte heller haft 

några definierade roller i projektet, utan vi hade fått plocka lite olika arbetsuppgifter och inte haft 

någon ordentlig struktur på vår kod eller projektet över huvud taget. Agile har däremot hjälpt oss 

genom att ha små mål som ska färdigställas innan varje vecka är slut. Det har också gjort att vi har 

testat varandras kod ofta för att se om de saker vi har implementerat fungerar tillfredställande. 
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Kapitel 2 - Projektplan  
Vill ni hoppa direkt till projektplanen finns den bifogad i Bilaga III. 

Vårt syfte under kandidaten är att göra ett tydligt och enkelt spel, som kan rikta sig till en större 

målgrupp. Vi vill göra spelet väldigt enkelt att bara plocka upp och spela, och vem som helst ska i 

princip förstå hur spelet spelas och vad som sker genom att sakerna i spelvärlden är tydligt. Vi ville 

inte behöva stå bredvid för att förklara vad som hände. Dels ville vi inte ha många knappar som 

spelaren behöver hålla reda på, men också att andra saker skulle vara tydligt (som att kunna se att 

spelaren kan hoppa på en fiende eller liknande), eller att spelaren lär sig dem efter hand. Att lära sig 

efter hand menar vi att spelaren kanske misslyckas med någonting första gången, men klarar av 

problemet nästa gång. Om vi ska sammanfatta vårt syfte och det vi ska undersöka kan man göra det 

med dessa frågeställningar: ”Vilka olika sätt finns det att förklara för spelaren hur man spelar?”. Vi 

ställer oss också frågan: ”Hur kan vi hjälpa spelaren att lära sig spelet genom själva spelandet och 

inte genom yttre instruktioner?” 

 
Målet med kandidatarbetet är att vi som studenter ska arbeta med ett projekt där vi kan tillämpa och 

utveckla de kunskaper vi har fått under dessa tre år på skolan. 

I början tilldelades alla projekt en handledare som skulle ha kontinuerliga möten med gruppen för att 

stämma av hur det går för gruppen och om de håller sin planering. Utöver dessa möten har gruppen 

lämnat in veckoreflektioner där de berättar om hur det har gått både gemensamt och för var och en. 

Detta har skett varje vecka under projekttiden. 

Innan vi fick börja med arbetet skulle vi lämna in en projektplan som skulle godkännas av både vår 

texthandledare och vanliga handledare. I denna projektplan finns tydliga mål och syfte med 

projektet, men även projektmetoder, tidsplaneringar och annat. 
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Kapitel 3 - Processbeskrivning  

Uppkomst till slutprodukt 
Vi bestämde oss för att vi ville göra ett 2D plattformsspel då vi alla i gruppen är förtjusta i denna 

genre av spel. Vi tog därefter och bollade mellan olika idéer som vi kunde tänkas vilja ha i spelet. 

Många av idéerna i projektet har sitt ursprung i andra kända plattformsspel såsom Super Mario 

Bros(1985) och Donkey Kong Country(1994). I exempelvis Super Mario Bros(1985), som är ett 

plattformsspel, ska spelaren styra en spelkaraktär från punkt A till B i en hinderbaneliknande väg för 

att ta sig i mål. Samtidigt ska spelkaraktären undvika farorna som hotar eller oskadliggöra dem. Från 

idéerna har vi i alla fall plockat ut de enligt oss bästa idéerna som vi sedan har kombinerat ihop till 

vad vi tror är ett hållbart, roligt spelkoncept. Vi har dessutom tagit fram en del egna, förhoppningsvis 

originella idéer.  När vi valt de idéer som passade bäst tog vi också hänsyn till vad som var rimligt att 

hinna få färdigt.  

Under de första veckorna ägnade vi oss åt att fundera ut hur spelet skulle fungera designmässigt. Vi 

skrev då bland annat ett designdokument, en tidsplanering mm. Vi fick problem i början av 

produktionen, då vi inte hade något bra och tydligt syfte med projektet som vi kunde fokusera på. 

Därför blev tidsplaneringen lite felprioriterad och vi hade inte planerat in tid för det. Som tur var 

hade vi planerat in oförutsedda ändringar, och extra tid, vilket gjorde att vi hade kontroll över 

situationen hela tiden. Vi ändrade inte direkt på planeringen, men gav mer fokus på att göra saker 

tydliga under tiden som vi arbetade med alla sakerna i spelet. 

Vi ville att spelet skulle vara väldigt lätt att sätta sig in i, så att vem som helst i princip skulle kunna 

plocka upp kontrollen och spela. Vi ville också att vi inte skulle behöva vara närvarande för att 

förklara hur spelet ska spelas. Vi ville att spelet skulle kunna lämpa sig till en bred publik. Därför hade 

vi haft som ett mål att göra väldigt enkla kontroller. Förutom det hade vi även lagt mycket fokus på 

att allt i spelet ska vara väldigt tydligt för att spelaren skulle förstå hur interagering med världen går 

till. När ett spel är tydligt blir ofta spelupplevelsen förbättrad och genom att göra det tydligt för alla 

kan vi nå ut till mycket fler potentiella kunder.  

Efter cirka tre till fyra veckor hade vi vår första prototyp av spelet. I prototypen fanns endast det 

nödvändigaste i spelet. Det fanns menyer, en enkel världskarta, fyra spelare som kunde färdas runt 

på en bana och förlora, eller klara den. Spelarkaraktären kunde också plocka upp och kasta saker, 

inklusive andra spelarkaraktärer. Spelarkaraktärerna kunde också tackla och bli tacklade. Vi hade 
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dessutom värdefulla objekt som spelarkaraktärerna kunde samla och även tre stycken fiender med 

sin artificiella intelligens. 

Tre veckor senare, efter vårt andra delmål, hade vi kört igenom en ny iteration och hade då fått in 

extra saker och funktionalitet till spelet. Efter den här iterationen kunde spelarkaraktären använda 

olika förmågor, exempelvis två stycken projektiler som spelarkaraktären kan skjuta. 

Spelarkaraktärerna kunde ducka och hoppa ifrån väggar även vid detta tillfälle. Utöver 

spelarkaraktären hade vi dessutom lagt in ett User Interface (UI), tre nya fiender och flera 

världsobjekt. 

Efter tredje delmålet hade vi lagt till funktionalitet för att spelarkaraktären skulle kunna klättra i 

takstänger och stegar, simma, samt hoppa ur vattnet och använda sig av simfötter. Spelarkaraktären 

fick också två nya förmågor som han kunde använda sig av. Vi hade också två nya fiender, men även 

flera andra olika objekt i spelet, såsom en båt, vippbräda och andra plattformar som 

spelarkaraktären kunde interagera med. 

Till vårt fjärde delmål designade vi, skapade och testade sju stycken nya banor. Dessutom 

implementerade vi lite ljud, samt sex stycken nya fiender. Spelaren kunde också spara och ladda 

spelet för att kunna återvända till där de spelade senast. Spelet fick stöd för både en liten 

introduktionsscen i början och en slutscen där vi förklarar vilka som har arbetat med spelet. 

Under alla veckor vi arbetat med det här projektet höll vi vår planering i stort sett hela tiden. De 

gånger vi inte hunnit riktigt allt vi hade tänkt oss har vi arbetat ikapp på fritiden, främst över 

helgerna. 

Vi planerar att lägga upp spelet på Microsoft Indie Marketplace och vi har dessutom planer på att 

släppa spelet till dator möjligtvis genom Steam. För att släppa spelet till Microsoft Indie Marketplace 

krävs endast ett komplett spel (utvecklat i XNA) samt att man är medlem på deras forum. Vi har även 

i åtanke att det alltid finns möjlighet att vidga oss och utveckla till andra konsoler. Genom att vi säljer 

spelet kommer vi att marknadsföra oss för potentiella kunder. Det är också ett bra sätt för oss att 

göra ett ordentligt spel som vi kan använda som portfolio när vi söker jobb hos potentiella 

arbetsgivare. Vi tyckte att det var viktigt att inte göra något blodigt eller avancerat spel därför att vi 

tror att det inte skulle vara något som barn eller äldre skulle uppskatta. Vi satsade istället på att göra 

en solid, rolig spelupplevelse med glada färger, enkel tecknad stil och liknande, som passar alla 

åldrar. Musik och ljudeffekter är givetvis också anpassat efter spelets sprudlande färgglada tema. 
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Slutprodukten 

Story 

Storyn i spelet valde vi att göra enkel för att det är tidskrävande med en komplex story och för att det 

inte egentligen behövs till ett så pass enkelt spel. Storyn för spelet är att 

spelarkaraktären/spelarkaraktärerna är ett gäng arkeologer på en utgrävningsplats där de hittar en 

skattkarta. Arkeologerna bestämmer sig genast för att bege sig iväg för att leta upp skatten, trots att 

de inte har någon aning om den finns eller inte. De tänker dock inte låta sig stoppas av någonting för 

att hitta platsen på skattkartan och förhoppningsvis hitta skatten.  

 

Figur 1 Bilden är från en storysekvens som spelaren får se i början av spelet. 

Menysystemet 

Menyn används för att spelaren ska kunna ställa in allt han vill innan han börjar spela. Bland annat 

finns det en meny där spelaren kan ställa in hur många som ska spela tillsammans med honom och 

de kan ändra på detta nästan när de vill. Undantaget är när de redan spelar en bana. Menyerna är en 

bra introduktion till spelaren för att lära sig några utav kontrollerna som används i spelet. 

Spelet använder sig utav ett sparningssystem som automatiskt sparar spelarens framgångar eller 

motgångar vid utvalda tillfällen i spelet. Om spelaren vill spara kommer en förfrågan om spelet ska 

sparas innan det avslutas. Väljer spelaren detta är det säkert att allting sparas ordentligt. Tack vare 

sparsystemet kan spelaren använda flera filer som för att återvända till sitt äventyr. Det går också att 

radera filerna om spelaren vill starta om äventyret från början igen. 
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Figur 2 Bild från menyn i spelet, där spelaren får välja vilken fil de vill fortsätta spela på. 

Världskartan 

Världskartan representerar skattkartan som spelarkaraktärerna hittade under utgrävningen som 

beskrivs i storyn. Där kan spelarna välja vilken bana de vill gå in på, se hur många extraliv de har, se 

vilka förmågor de har för tillfället och se hur många diamanter de har hittat på de olika banorna. Där 

ser spelaren också vilka vägar som låsts upp från de avklarade banorna. Spelarna kan också se vilka 

banor som de inte har klarat, även om spelaren inte kan ta sig till dem än. 

 

Figur 3 Bild på världskartan. Här får spelaren välja vilken bana de ska spela. 

Bansystemet 

Målet på banorna är att ta sig från punkt A till punkt B. På väg mot punkt B kan spelarna också leta 

efter tre diamanter. 

Vi har lite olika typer av banor i spelet, dessa är: 
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 Vanlig bana, banorna går ut på att ta sig från punkt A till B, samtidigt som spelarkaraktären 

undviker fiender och att falla utanför banan. Det brukar oftast inte vara någon brådska på 

dessa banor. 

 Hazard bana, går ut på att ta sig från punkt A till B samtidigt som spelarkaraktärerna jagas av 

någonting.  Spelaren måste skynda sig för att det farliga inte ska hinna komma ikapp. Det 

farliga på banorna kan vara exempelvis giftigt vatten som spelarkaraktärerna inte får vistas i. 

 Bossbana, som en vanlig bana i början fast med lite mer hektiskt tempo och lite svårare än 

vanliga banor. Istället för att springa i mål som på en vanlig bana måste spelaren istället möta 

en boss som ska besegras för att få fortsätta till nästa bana.  

 
Figur 4 Bild från när en spelare spelar en av banorna som finns i spelet. 

Forskning 
När vi började med vår efterforskning kollade vi på bland annat New Super Mario Bros Wii(2009) och 

kom fram till ungefär hur vi ville att spelet skulle se ut och fungera. Vi bestämde oss för att begränsa 

hur många knappar vi fick använda till spelet för att det skulle bli enklare för spelaren att förstå hur 

spelet ska spelas. Vi lyckades pressa ner antalet knappar till endast två stycken för spelaren att hålla 

reda på. Begränsningarna innebar att vi fick göra att knapparna fungerade på olika sätt beroende på 

hur situationen såg ut för spelarkaraktären. Exempelvis kunde hoppknappen även agera som en 

simknapp, när spelarkaraktären är i vattnet kunde och inte ska hoppa.  

Det som vi har fokuserat på är att göra allt i vårt spel väldigt tydligt för spelarna. Fienderna till 

exempel ska visa väldigt tydligt visuellt att de är nedfrysta, förvirrade eller att de är på väg att göra 

någonting. Det är något som vi lagt vikt på för alla objekt som vi har i spelet. Det kan också vara att 

fienderna har en hjälm med en stor spik på och därigenom är det väldigt tydligt för spelaren att den 

fienden, ska undvikas att hoppa på. Musiken ska till en viss del reflektera över vad som händer. 

Exempelvis spelas en mer intensiv, hektisk melodi när spelaren strider mot en boss under spelet. 
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Ljudeffekter hjälper också till att göra saker i spelet tydligare, såsom att informera när 

spelarkaraktären hoppar, tar skada, dör och dylikt.  

Undersökning 
Först och främst, om ni vill se vår undersökningsblankett, se bilaga I. Undersökningen har utförts 

genom att cirka ett dussin personer har blivit inbjudna att testa spelet. När de hade testat spelet lät 

vi dem skriva i våra undersökningsblanketter. Vi har utformat blanketterna för att testarna ska kunna 

skriva vad de tycker om vissa specifika moment i spelet som vi kanske inte tror är helt självklara hur 

de ska utföras. Testpersonernas har varierat, men medelåldern har legat runt tjugo år och de flesta 

har varit vana vid att spela. På ett sätt är det väldigt bra med att spelarna är vana, därför att de vet 

rätt bra om någonting fungerar och om det är enkelt och tydligt att spela. Det hade varit bra om vi 

hade kunnat låta icke-vana spelare testa för att se om de också tycker att det är enkelt. Det hade 

varit utmärkt om vi hade kunnat testa på lite äldre personer också. Med hjälp av testpersonernas 

feedback har vi kunnat göra förändringar för att få spelet att bli lättare att förstå och förmodligen 

roligare att spela. Vi hade totalt tre stycken speltester, och detta är några av de ändringar vi har gjort 

baserat på responsen vi fick från speltestarna: 

 Visuell indikation på att alla spelarkaraktärerna måste stå på rörliga plattformar och båten 

innan de rör på sig. Detta har vi gjort genom att visa siffror på hur många spelarkaraktärer till 

som måste hoppa på plattformarna för att den ska aktiveras. 

 Bortplockning av siktet som vi använde till spelarkaraktärernas projektiler. Vi hoppades att 

det kunde bli roligare med den nya mekaniken att kunna sikta lite själv, men responsen vi fick 

var att det blev för rörigt och distraherande när speltestarna använde det. 

 Spår av värdefulla saker som ska visa vilket håll som leder till mål om det finns en möjlighet 

att välja. Det gjorde det enklare för speltestarna att veta vart de skulle när de hade lite utav 

en ”röd tråd” som de följde efter hela tiden. 

 Gjort lägg till/ta bort spelarkaraktärerna menyn tydligare genom att färglägga 

spelarkaraktärernas porträtt när de var aktiverade och gråfärgade när de inte var det. 

 Vi har sänkt hastigheten för när springanimationen ska spelas upp. Spelaren kan därigenom 

lättare se att spelarkaraktären kan springa.  

 Ändrat hur pass bra kontroll spelaren har över spelarkaraktären. Testspelarna tyckte att det 

tog för lång tid att exempelvis vända på sig när de styrde. 
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Övrig Research 

När vi har behövt samla information för att kunna lösa tekniska problem har vi rådfrågat varandra i 

gruppen, andra programmerare på skolan och även bett vår handledare om hjälp. Vi har dessutom 

kollat online på forum för att se om det är andra som har haft samma sorts problem som oss och, om 

det var fallet, hur de har löst dessa problem. Om det inte varit någon som har haft samma problem 

har vi givetvis lagt upp en egen post på forumet för att se om någon kunde ge oss svar på problemen. 

Utlärningssätt 
Ett av våra stora mål med projektet var att spelet skulle vara väldigt tydligt för spelarna hur det 

spelas. Vi har tittat på andra spel som exempelvis Super Mario Bros(1985) och funderat på hur vi 

själva har lärt oss spelmekaniken. Vi har kommit fram till att det finns många sätt att lära sig på och vi 

tänkte i denna sektion förklara hur spelutvecklare kan förklara saker för spelarna. 

Förklarande 

Det första utlärningssättet vi beskriver är förmodligen det minst intuitiva sättet att lära sig på. Detta 

är när det dyker upp skyltar, popups eller något liknande i spelet och spelaren måste läsa igenom vad 

det står för att veta hur han ska göra den beskrivna rörelsen eller lösa ett problem. Av egen 

erfarenhet vet vi att spelare tycker detta är det tråkigaste sättet att lära sig på, eftersom vi upplever 

det som det tråkigaste själva. Vi kan tänka oss att utvecklare försöker att minimera användandet av 

detta för att det oftast avbryter spelandet tillfälligt. Det finns också risk för att det blockerar delar av 

skärmen där spelaren kanske vill titta för tillfället. Det finns dock tillfällen när det är viktigt att 

använda denna sorts förklarande för spelaren, eftersom det är mycket information som behöver 

täckas. Det är vanligt i spel nuförtiden, såsom i exempelvis Fire Emblem: Path Of Radiance(2005) eller 

Paper Mario(2000), att spelutvecklare använder sig av denna metod i tutorials.  Där får spelarna en 

genomgående förklaring av hur de gör någonting specifikt i spelet. Det som är väldigt bra med detta 

inlärningssätt är att spelaren får en tydlig beskrivning för hur momentet genomförs och när det gjorts 

behöver det förmodligen aldrig mer förklaras för denna spelare. Det är också därför utvecklarna ofta 

frågar innan sina tutorials, med en liten textruta, om spelaren verkligen vill höra en förklaring till hur 

de gör denna specifika sak i spelet. Spelarna kanske redan vet hur det ska utföras och då slipper de 

sitta och få saken förklarat igen. Istället kan spelaren snabbt fortsätta med sitt spelande och då slippa 

sitta och vänta på att höra förklaringen ytterligare en gång. 
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Subtilt förklarande 

Subtilt förklarande är inte alls lika tydligt som en beskrivande skylt, popup eller liknande, men det 

fungerar också på ett annat sätt. Något som är väldigt vanligt i spel nuförtiden är användningen av 

cutscenes. Detta är en kort sekvens när något viktigt sker i spelet, såsom att spelaren får se något 

viktigt hända eller för att få veta mer av handlingen i spelet. I cutscenen kan spelaren exempelvis få 

se att någon karaktär i spelet trycker på en knapp för att stänga en dörr. När spelaren sedan får spela 

kan knappen klickas på igen för att öppna dörren för att ta sig vidare i spelet. 

Om vi tar en resa bakåt i tiden, när cutscenes inte var lika vanligt, 1985 då Super Mario Bros(1985) 

nyligen hade släppts. Där kan vi ge ett bra exempel för vad vi menar med subtilt förklarande. Spelet 

är ett väldigt typiskt exempel för ett plattformsspel. Förutom att ta sig från start till mål i spelet 

kunde spelarkaraktären också gå in i vissa rör för att ta sig till ett hemligt område. Hur lärde sig 

spelare det om han inte fick det förklarat av någon annan som spelat? På första banan kanske 

spelaren försöker hoppa ner i det första röret han ser, men det är inte möjligt. Han kan ha turen att 

testa sig fram ända fram till det fjärde röret, där det faktiskt fungerar, men de flesta slutar 

förmodligen efter första testet. Det finurliga är att spelaren kanske springer igenom hela första 

banan utan att veta om att rören kan användas för att ta sig till nya områden. När han väl har klarat 

första banan får spelaren se en liten kort cutscene, då spelaren ser Mario gå in i ett rör. Helt plötsligt 

förstår de flesta att de förmodligen bara kan gå ner i vissa rör. För att göra det extra smidigt och 

tydligt har utvecklarna av spelet bestämt sig för att tvinga spelarkaraktären att gå in i ett rör på slutet 

för att ens kunna klara banan. På detta sätt har spelaren fått förklarat väldigt diskret men samtidigt 

väldigt tydligt hur han kan ta sig in i rör för att upptäcka nya områden. 

.  

Figur 5 Spelaren får veta att han kan gå in i rör för att upptäcka nya områden genom att se en liten kort sekvens där 

Mario gör det automatiskt. 
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Upptäckande 

Det finns tillfällen i spel då vissa saker inte är helt självklart från början. Det finns ofta saker som 

spelarna får lära sig först när de går fram till något föremål och försöker interagera med dem, men 

skulle inte ha en aning om vad som händer om de inte går fram till föremålet. Ett utmärkt exempel är 

plattformar som faller ner efter att spelkaraktären stått på dem en stund. Om spelarna inte hade 

klivit på plattformen hade de inte haft en aning att de plattformarna är speciella och faller. Däremot 

kommer plattformen trilla efter en stund om spelarkaraktären står på den, och därigenom kommer 

spelaren att märka det. Spelutvecklarna kan i just detta fall också skaka lite på plattformen som 

spelarkaraktären står på innan den faller ner för att förvarna/göra det extra tydligt att någonting 

snart kommer hända med denna plattform, då borde spelaren flytta på sin karaktär fort. Det kan 

också vara exempelvis att det finns plattformar som spelarkaraktären går på som gör att 

spelarkaraktären studsar jättehögt, går spelaren inte på dem kommer det inte märkas vad de gör. 

Om spelaren gör tvärtom kommer det märkas vad de skulle kunna användas till: ta sig upp till annars 

icke tillgängliga andra plattformar. 

Visuellt tydligt 

Något som är essentiellt i varje spel är att göra spelet visuellt väldigt tydligt. Det är viktigt att göra 

tydlig grafik, och därigenom förstår spelaren vad karaktären kan interagera med och vilka föremål 

som är farligt respektive ofarligt att göra det med. Det är viktigt att saker som spelarkaraktären kan 

interagera med utmärker sig på något speciellt sätt och vice versa. Ett bra exempel är saker som inte 

går att interagera med som ligger i bakgrunden eller framför spelplanen. Det är enklast att göra färga 

dessa föremål i ett lite sämre färgschema, det vill säga möjligtvis göra det lite mörkare än allt annat. 

Spelaren förstår då att det inte är något han behöver tänka eller fokusera på och att det bara är där 

för att göra spelvärlden mer levande. 

De saker som spelarkaraktären faktiskt kan interagera med måste också vara väldigt tydliga i sin 

visuella representation. Vad är farligt, och vad är inte farligt? För att förklara detta för spelaren är det 

ett smart sätt att försöka dra referenser och associera till det verkliga livet.  Om det finns taggiga 

snår, farliga spikar eller något liknande kommer spelaren förmodligen att naturligt undvika de farliga 

snåren, eftersom spelaren direkt kopplar det till smärta. I Super Mario Bros 3(1987) har de också ett 

tydligt exempel på fiender som spelarkaraktären inte kan döda: sköldpaddor. Återigen dras en 

koppling till det verkliga livet; sköldpaddor använder sitt skal som skydd och kan därför inte skadas 

när de är inuti. Om spelutvecklare försöker att associera allt i spelen till saker som finns i verkliga livet 
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kommer spelare enklare förstå om eller hur de kan interagera med föremålet och om det är bra eller 

dåligt för dem. 

 

Figur 6 Sköldpaddor går inte att hoppa på för att döda, de gömmer sig i sina skal, och spelaren förstår detta genom att 
dra referenser till det verkliga livet. 

Det är också viktigt att visuellt visa för spelaren att det snart kommer att hända någonting. Låt oss 

säga att det finns en fiende som kan kasta projektiler mot spelarkaraktären. Om fienden kastar utan 

förvarning kommer det vara väldigt svårt för spelaren att undvika skotten i tid. Om fienden däremot 

håller i projektilen en liten stund och visar att han väldigt snart ska kasta någonting mot 

spelarkaraktären, då har de åtminstone lite tid till att reagera och kanske kan hinna undvika skottet.  

Kort sagt är det viktigt att spelaren åtminstone hinner reagera på vad som händer på skärmen innan 

det sker, med undantagsfall där vissa saker kanske ska vara lite slumpmässiga och oförutsägbara.  

Audiomässigt tydligt 

Ljud är ett väldigt viktigt sätt att förklara för spelaren vad som händer vid vissa tillfällen, eftersom 

något visuellt inte skulle kunna förklara det, eller åtminstone inte på ett lika bra sätt. Ett bra exempel 

är att spelarkaraktären precis har aktiverat någonting genom att nudda en spak. När han har gjort 

det kanske en dörr öppnas och spelaren måste skynda sig för att hinna ta sig förbi dörren som 

öppnades eller vad det kan vara som spaken aktiverade. Hur vet spelaren att han måste skynda sig? 

Om spelaren hör ett ljud i bakgrunden som tickar snabbare och snabbare ju mer tid som går. Då 

kommer spelaren förstå att de behöver skynda sig för att ta sig förbi dörren.  

 

Ett annat bra exempel är att använda ljud för att förtydliga att något kommer att hända. Exempelvis 

kanske spelaren inte uppmärksammar att en plattform skakar och därför inte är beredd på, eller 

förstår, att den kommer att falla ner. Om plattformen istället skakar och spelaren samtidigt hör ett 
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litet mullrande ljud är det lättare att förstå att någonting snart kommer inträffa. Förutom ljudeffekter 

kan musiken också hjälpa att göra det tydligt vad som kommer att hända. När spelarkaraktären 

börjar närma sig bossen på banan kan musikens intensitet ändras, men det kan också vara att 

musiken ändras helt när något speciellt har hänt, såsom att spelarkaraktären är odödlig en liten 

stund. Att förklara någonting ljudmässigt är något som förmodligen förekommer i alla spel i någon 

sorts form, men det är också för att det är en av de viktigare också. Utan ljud eller musik i ett spel 

påverkas spelupplevelsen till det sämre och trots att det kan vara enkelt att se på skärmen vad som 

händer hade det varit mycket tydligare för spelaren om det funnits ljud där. 

 

Det som är viktigt att poängtera när vi nu skriver om dessa olika sätt att förklara och göra det tydligt 

för spelarna är att alla dessa sätt kan tillämpas i vilket spel du än arbetar med. Exemplen som vi 

beskriver är riktade mot plattformsspel, eftersom det är det vi arbetar med under detta projekt. Det 

går däremot lika väl att använda sig av dessa utlärningssätt till vilken genre av spel som helst, om det 

tillämpas på rätt sätt. Vi påstår givetvis inte att dessa är alla sätten som utvecklare kan lära spelare 

hur spelet spelas eller vad som händer. Det är däremot de sätten som vi tycker är väldigt viktiga och 

framför allt tydliga när det gäller lärande/förklarande i spel. 

Projektmetoder 
Under vårt arbete har vi arbetat enligt vissa processer som vi lärt oss genom tidigare kurser som vi 

har haft på skolan. Det finns tre stycken metoder som vi har lärt oss att arbeta med och dessa är 

vattenfall, agile och iterativt. Vattenfall innebär att allt ska planeras i förväg och sedan utgår efter 

planeringsdokumentet för att veta vad som ska arbetas på. Agile innebär att arbeta med kortsiktiga 

mål som ska klaras av på en kort tid. Ett iterativt arbetssätt innebär att delmål sätts upp, och efter 

första delmålet ska spelet vara färdigt. De andra delmålen ska vara en förbättring av projektet för 

varje delmål. Vi har valt att kombinera alla tre. 

 I början satt vi med ett designdokument som innehöll mycket beskrivningar av det vi ville ha i spelet, 

men det var dock inte lika genomarbetat som det ska vara i en riktig vattenfallsprocess. Detta var 

dock viktigt för att få alla att veta vad vi förväntade oss att ha i slutet av produktionen. Agile har vi 

också använt för det är metoden som vi känner oss mest bekväma att arbeta med, just för att det 

faktiskt produceras någonting hela tiden och framgångarna syns hela tiden. Iterativt bestämde vi oss 

också för att använda oss av därför att vi redan efter vårt första delmål skulle ha en fungerande 

produkt, trots att det kanske inte skulle vara den bästa. Därigenom vet vi också att vi inte står utan 

något att visa upp när projekttiden tar slut. 
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Vi bestämde oss för att använda oss utav XNA som utvecklingsprogram till det här projektet av flera 

olika anledningar. Dels för att det är det vi har mest kunskaper av, men även för att det finns stora 

chanser att få hjälp från Microsofts webbplats för indieutvecklare. De har flera av olika exempel och 

artiklar, men det går även att skriva på deras forum där det finns många hjälpsamma personer som 

kan hjälpa till att lösa problem om vi fastnat. Förutom detta finns det också stor potential för 

indieutvecklare att distribuera sina spel när de väl har utvecklat spelet färdigt. Det går att släppa till 

stora konsoler som XBOX, datorn eller windows phone om vi bestämmer oss för att utveckla till de 

plattformarna och det kan sedan säljas via Microsoft Indie Marketplace.   
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Kapitel 4 - Reflektion  

Gemensam reflektion 

Vad har vi arbetat med för att göra spelet tydligt 

Vårt syfte, även om vi inte visste det från början, har varit att göra spelet väldigt tydligt. Detta har vi 

försökt att göra på flera olika sätt i vår produkt.  

Vi har använt oss av Tutorials i spelet, det vill säga att det kommer upp tydliga instruktioner på 

skärmen hur spelaren ska lösa en uppgift eller vad han kan göra. I vårt fall förklarar vi för spelaren om 

hur de navigerar i menyer och vilka knappar som ska tryckas på för att utföra en rörelse i spelet. Vi 

tycker att vi hade kunnat baka in våra tutorials på ett bättre sätt i spelet genom att kanske låta det 

vara ett större mellanrum på när de dök upp i spelet, istället för att komma direkt efter varandra. 

Överlag ville vi inte använda detta sätt att informera spelaren därför att det brukar irritera och vara i 

vägen. Vi använde det bara till det vi kände var nödvändigast. 

 

Figur 7 Via små informationsrutor som dyker upp under spelet får spelaren veta hur han kan göra saker. 

Det visuella mediet är det som påverkar spelaren mest, och det är också det vi har lagt ner mest krut 

på. Sektionen ’visuellt tydligt’ förklarar vad detta innebär. Vi rekommenderar er därför att läsa den 

delen om ni inte gjort det. Fienderna är ett bra exempel där de visar en kort stund innan de gör 

något, vad de ska göra. Beteendena är inte helt tydliga, men deras mönster är enkla att förstår om de 

studeras en liten stund. Saker som spelaren interagerar med är också väldigt grafiskt viktiga när det 

gäller att förstå dem. Vissa plattformar som spelkaraktären står på skakar rejält ett tag innan de faller 

ner för att spelaren ska förstå att de är instabila. Vi har också vissa plattformar som har siffror på sig, 

som minskas när en spelarkaraktär hoppar på dem, för att de ska förstå att någonting förmodligen 
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händer om alla ställer sig på dem. Vi tycker att det är ett väldigt bra sätt att visualisera saker för 

spelaren, och det återkommer på många ställen genom hela spelet. 

 

Figur 8 Ett urval av fienderna som finns i spelet. Med hjälp av hur de rör sig hittar spelaren mönster och ser vad som 
kommer ske. Båten visar vad som händer när spelkaraktären står på den. 

Det som vi har gjort ljudmässigt tydligt är till exempel när båten sjunker, då låter det ”blubb blubb 

blubb”. Ljud förstärker också exempelvis att spelarkaraktären är odödlig eftersom de hör en tydlig 

melodislinga under tiden spelarkaraktären är odödlig. Vi använder också ljudet för att förstärka 

grafiken och för att ge en starkare känsla av vad som kommer att hända, eller som sker just nu. 

Återigen är båten ett tydligt exempel eftersom spelaren hör att motorn börjar surra när den åker 

iväg, vilket den inte gör annars. Ljudet är ett bra komplement till det visuella, och hjälper spelare att 

enklare förstå saker som han inte ser. Vi använder det inte på många ställen, men det är ett bra sätt 

att tydliggöra saker. 

Vi har satsat mycket på att göra enkla kontroller, såsom det brukar vara i ett plattformsspel. Vi har 

begränsat oss till två huvudsakliga knappar som spelaren använder i spelet, och därför fungerar 

knapparna olika beroende på vilken situation spelkaraktären är i. Den ena knappen används till 

exempel för att springa, men står spelarkaraktären bredvid ett föremål och spelaren trycker på 

knappen kommer karaktären plocka upp föremålet. Vi valde att göra få knappar för att det är enklare 

för spelaren att lära sig att spela om det är färre knappar att hålla reda på. 
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Figur 9 Beskrivning av kontrollerna som används i spelet. 

Våra banor har vi designat för att de ska vara väldigt lätta att navigera med hjälp av spår och pilar av 

rubiner. Om spelarna följer rubinspåren kommer rubinerna att visa vägen dit de ska.  Vi har 

dessutom byggt väldigt linjära banor och därför finns det ingen större risk för att spelarna ska kunna 

gå vilse. Tack vare den tydliga leveldesignen, och alla andra saker vi har gjort tydligt i spelet hoppas vi 

att spelarna ska kunna spela igenom hela spelet utan någon utomstående hjälp. 

 

Figur 10 Med hjälp av pilar kan spelaren förstå vart de ska, och i detta fall får de också veta att de kan färdas i vatten. 
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Patriks individuella reflektion 
 

Jag tycker att vi i gruppen har arbetat väldigt flitigt och tålmodigt under hela kandidatarbetet. Vi 

startade väldigt bra med tydliga tidsplaneringar som vi skulle följa genom hela projektet. Vi har 

nästintill följt dessa planeringar hela tiden genom projektet. Projektet tog dock lite skada utav att vi 

inte hade ett tydligt syfte bakom vårt spel redan i början, men vi anpassade oss efter syftet när vi väl 

hade insett det. När vi insåg vårt syfte förstod jag också att detta kommer vara det intressantaste att 

läsa och lära sig mer om. Därför kommer jag att gå in lite djupare på detta senare i min individuella 

reflektion. 

Först och främst tänker jag skriva lite om vad jag har haft för roll i produktionen. Min främsta roll i 

denna produktion har varit att strukturera upp spelet. Jag startade med att göra en level-editor 

kanske någon månad innan vi startade vårt kandidatarbete. I efterhand inser jag att det var ett 

väldigt klokt beslut därför att om jag hade suttit en längre tid med det när vi väl skulle producera tror 

jag inte att vi hade kommit lika långt i produktionen som vi har gjort. När kandidaten började hade vi 

en funktionell editor, men utan en del extra funktionalitet som behövdes. Jag utnyttjade kvällar och 

helger för att göra den tillräckligt komplett för att vi skulle kunna färdigställa vårt spel. 

 

Figur 11 Bild på level-editorn som har hjälpt oss att bygga våra banor till spelet. 

 Under projekttiden arbetade jag med att strukturera upp en ordentlig spelmotor. Jag arbetade med 

att strukturera upp hur banor skulle startas och laddas på bästa sätt, och gjorde samtidigt 

menysystemet i spelet. Jag gjorde också alla basklasser med arv och liknande, det vill säga en 

strukturering för hur allting ska användas i spelet. Fokus hamnade också snabbt på att vi kunde spela 

fyra spelare. Jag gjorde detta för att det var viktigt att vi anpassar oss till att arbeta med flera spelare 
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från början. Det tar nämligen ganska lång tid att programmera om från att spela en spelarkaraktär till 

flera stycken. Jag gjorde det också för att kooperativt spelande gör allting roligare snabbt. Det var vad 

vi siktade på, att göra det roligt, även om det inte var syftet. 

Medan Fredrik och Erik började arbeta med spelarkaraktären och fienderna arbetade jag med saker i 

världen som spelarkaraktärerna skulle kunna interagera med. Bland annat skapade jag spakar som 

kan aktivera saker, stegar och takstänger, vatten och plattformar som åker runt i luften för att nämna 

några, och det har ständigt varit ett ganska hektiskt schema. 

Framåt slutet av produktionen fanns det funktioner för spelaren att spara sina framgångar, och jag 

skapade även tre av de banorna som finns med i spelet. Det hade varit fantastiskt om vi hade haft en 

designer som hade kunnat sitta och arbeta fram dem, men jag tycker att vi programmerare gjorde 

ett bra jobb ifrån oss också. 

Mycket av spelet påverkades av att vi bara var tre programmerare. Vi lyckades dock kontakta en 

ljudtekniker som gjorde all musik och ljudeffekter i spelet och dessutom två grafiker som ritade flera 

av bilderna i spelet. Jag själv har också bidragit till mycket av grafiken i spelet för att våra grafiker inte 

hade tid att arbeta med vårt projekt lika mycket som de ville.   

Syftet insåg vi först efter att vi börjat produktionen, och vid det laget var det för sent att ändra på 

våra planeringar och liknande. Syftet var att göra spelet väldigt tydligt för spelarna hur de skulle spela 

och interagera med världen, och det är bland det viktigaste som måste göras när ett spel skapas. 

Samtidigt som vi arbetade tänkte vi (åtminstone jag) på att göra allt väldigt tydligt, och vi använde 

dessutom en viss tid på våra finjusteringsveckor för att göra det extra tydligt för spelaren med vissa 

saker. 

Jag förmodar att vi hade syftet i tankarna även om vi inte visste om det från början, därför att jag 

verkligen ville ha de i princip enklaste kontrollerna som gick. Detta ville jag därför att med projektet 

jag arbetade med innan, Mystling, använde sig utav hela nio stycken knappar, plus tre styrspakar som 

gjorde olika saker beroende på vilket håll spelaren höll åt. Jag märkte hur alla speltestare blev 

förvirrade av alla konstiga kontroller, och bestämde mig för att vid nästa produktion ska allt vara 

enkelt. I detta spel använde vi oss istället utav två styrspakar (som båda kontrollerar 

spelarkaraktären, bara en fråga om vilken spelaren föredrar), samt två knappar. Jag kände genast hur 

allt blev mycket enklare och speltestarna förstod kontrollerna mycket bättre i detta spel. Vi har ju 
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också gjort flera saker förutom kontrollen för att göra saker mer lärande och tydligt i spelet, men de 

sakerna kan ni läsa om i vår gemensamma reflektion. 

Spel i lärande syfte i jämförelse med underhållningsspel 

Jag tycker det var intressant att läsa igenom ”Pedagogiska metoder och spel”(2010) av Dahlin där de 

jämförde utbildningsspel och underhållningsspel. I denna text ställs frågan vilket som är lättast för 

spelaren att lära sig. Undersökningen visade på att spelaren lär sig mer av att spela ett spel som de 

tycker är underhållande än att bara lära sig, och det var en större grad av olika sätt att lära sig på i 

underhållningsspelen än i utbildningsspelen. 

Jag tror själv att spelande är ett väldigt bra sätt att lära sig på. Jag spelade aldrig några 

utbildningsspel när jag var liten, men desto fler underhållningsspel. Det var via spel jag lärde mig 

engelska i väldigt ung ålder, och jag kan tänka mig att spel är väldigt stimulerande för hjärnan. Spel 

kan lära ut mycket och samtidigt göra något roligt av det. Exempelvis att spela ett spel med ett 

historiskt krig eller liknande, då personerna kan visualisera och interagera med världen, nästan känna 

och ta på den för att få den att kännas levande. Det tror jag är det som engagerar spelaren. Det 

behöver inte heller vara något verklighetstroget spel, för spelarna lär sig olika saker oavsett vilket 

spel de spelar, vilket är i princip det de syftar på i texten ”Pedagogiska metoder och spel”(2010) av 

Dahlin, och i undersökningarna som gjorts. 

Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att vi har arbetat väldigt bra, trots flera missöden och 

motgångar. Produkten kunde ha behövt mer finslipning och buggfixning, definitivt, men jag tycker 

ändå att det vi har åstadkommit på denna tid har blivit mycket bra. De som har testat spelet verkar 

också ha tyckt att det varit roligt att spela, och det gör mig nöjd över våra prestationer. Jag har lärt 

mig mycket om produktion över lag, hur jag ska arbeta, hur viktigt det är med planering och liknande. 

Alla nya kunskaper kommer jag att ta med mig och använda mig av i arbetslivet.   

  



Patrik Karlsson    The Treasure hunters 
Erik Ronnje 
Fredrik Pettersson 
 

 

Sida 26 av 53 

 

Eriks individuella reflektion 
Jag har under projektet mest arbetat som en programmerare men jag har också fått agera som en 

designer och grafiker vid vissa tillfällen. Det har både varit mycket kul och väldigt stressigt bitvis.  I de 

första veckorna var det mycket design som vi arbetade med. Vi funderade på i princip allt vad vi ville 

ha i spelet såsom fiender och olika objekt. Vi tog mycket inspiration av ”Super Mario Bros(1985)” och 

”Donkey Kong Country(1994)” för att det var något i den stilen som vi tyckte var roligt och var 

intresserade av att skapa. Det var mycket kul att fundera ut vad som skulle vara i spelet och komma 

på några kreativa idéer. Däremot var det tråkigare att planera vad, när och hur länge vi skulle göra 

sakerna till spelet. Jag var nämligen väldigt ivrig att börja arbeta med projektet när vi pratade om de 

olika sakerna som skulle vara med. Vi kunde nästan föreställa oss hur det skulle se ut när spelet var 

klart. 

Vi hade problem att hitta vårt syfte med projektet i början, därför blev vi lite försenade i planeringen. 

Vi fick efter en stunds tänkande fram vårt syfte. Det verkade nästan som om vi hade det syftet från 

början även om vi inte visste om det. Alla våra designbeslut i planeringen hade fokus på att vara ett 

”simpelt” spel men också väldigt tydligt. Från början hade vi tänkt på att till exempel fienderna skulle 

röra sig i vissa speciella mönster, för att de skulle vara lätta att förstå vad de gjorde och när. 

Under den första veckan lärde jag mig mycket, främst med all design i spelet. Till exempel fick jag 

tänka lite extra på hur saker och ting skulle bli roligt och utmanande att spela. Eftersom jag har haft 

hand om nästan alla fienderna och bossen har deras tydlighet varit väldigt viktig för mig. Därför har 

deras tydlighet tagit en stor del av min tid i projektet. Jag har på flera sätt gjort fienderna väldigt 

tydliga, och därigenom vet spelarna vad de kan och inte kan göra med eller på fienderna. Den största 

delen sker visuellt, och den delen har jag inte haft lika stor del i. Då vi redan hade grafiker som ritar 

mycket bättre än vad jag någonsin har gjort, vare sig det är med papper och penna eller i ett 

ritprogram. Hur som helst har den största delen av mitt arbete och förtydligande legat i fiendernas 

Artificiella Intelligens (AI). Med AI menar jag hur de rör sig, eller vad de gör till exempel ser en 

spelare. 

Jag har förtydligat fienderna är genom deras rörelsemönster. Om en fiende till exempel stannar upp 

när han ser spelarkaraktären bör karaktären akta sig. Fienden kommer antagligen att kasta sig eller 

skjuta mot spelarkaraktären. Vissa fiender är också väldigt linjära, det vill säga att de gör samma sak 

om och om igen. Ju mer linjära fiender vi har, desto lättare blir det att se vad han kommer att göra 

vid en viss situation. Under projektets gång har jag haft ansvar för tretton olika fiender, varav få av 



Patrik Karlsson    The Treasure hunters 
Erik Ronnje 
Fredrik Pettersson 
 

 

Sida 27 av 53 

 

dem har samma AI. Jag har dessutom arbetat med en stor boss. Bossen har jag haft mycket problem 

med. Det har varit hemskt svårt att få hans ben att röra sig som planerat. Dessutom är hans AI 

mycket mer komplicerad än vad de vanliga fiendernas AI är. Däremot hade vi planerat två veckor för 

bossen, för att vi visste att han skulle bli svår att göra redan från början. Tyvärr hann jag inte med 

bossen på den tiden, vilket gjorde att jag arbetade med den under kvällarna och helgerna, för att få 

den klar snabbt. Hittills har jag arbetat med bossen under totalt tio veckor, åtta av dem har varit på 

min egen fritid. Eftersom det blev mycket extrajobb med bossen när jag inte blev klar med honom 

från början, gick ambitionsnivån ner. 

Utöver alla fienderna och bossen har jag också haft ansvar för flera olika objekt, såsom roterande 

plattformar, rubiner (som ger poäng, likt ”mynt” i Super Mario Bros(1985)), partikelmotor mm. Det 

var väldligt kul att se på partikeleffekterna när de kom in i spelet, eftersom partiklarna i sig inte har 

mycket grafik men ändå gav de ett stort grafiskt intryck. Jag har också arbetat med User 

Interfacet(UI), som ska visa spelarna hur många extraliv de har individuellt, hur många rubiner de har 

plockat upp gemensamt, och vilka av de tre specialdiamanterna de har plockat upp. Om spelaren har 

kört banan innan och har plockat någon eller några specialmynt, ser de mynten som har plockats upp 

när de kör banan igen. 

Refererande 

Som Martinsson har skrivit i sin slutreflektion ”Det digitala konstverket ’Crystal’”(2006), säger han att 

en individ lär sig bättre ju mer intresserad av ämnet den är. Det tycker jag stämmer mycket bra och 

därför har vi försökt att få spelarna bli intresserade av fienderna genom att försöka få dem att vilja 

lära sig hur de agerar. Om spelaren verkligen vill klara spelet, bör han eller hon ta reda på vad 

fienden gör och om den bör undvikas för att spelarkaraktären förhoppningsvis ska komma helskinnad 

i mål. För att förenkla ”lärandet” för spelaren har vi gjort fienderna enkla, dumma, och väldigt linjära. 

Det mesta har dock varit grafiskt men bara grafiskt i sig hade inte hjälpt, utan stjälpt. Martinsson 

skriver också att ” Teknik måste förenas med ett konstnärligt sinne för att kreationerna ska bli 

intressanta för åskådarna.”, vilket jag håller med fullhjärtat om. Därför har vi behövt röra på fienden 

likadant som han rör sig i de olika animationerna för att få en bättre helhet och känsla.   

Slutledning 

Allt som allt är jag väldigt nöjd med projektet, och har haft väldigt kul under projektets gång. Jag 

tycker att spelet ser väldigt proffsigt ut, och är glad att jag har tagit del av det. Jag tycker det ser 

väldigt snygg ut även om vi inte har fått jättemycket ifrån våra grafiker. Däremot hade vi behövt 

planera bättre i början. När jag säger detta tänker jag främst på bossen, då det var han som tog 
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mycket mer tid att färdigställa än vad vi hade planerat. Om vi skulle göra om projektet hade det varit 

bäst att antingen göra om bossen så att han var mycket simplare eller ägnat mer tid till den och 

slopat andra saker som vi inte hade tid med från början. Det är väldigt mycket som jag har lärt sig på 

de här tjugo veckorna. Jag har lärt mig mer om farseers fysikmotor, som jag aldrig har arbetat med 

innan, eller någon annan fysikmotor för den delen. Jag har en större insikt på hur fysikmotorer 

fungerar generellt sett och vet vad som går och inte går att göra i farseer. Jag har också lärt mig 

mycket mer om design, hur till exempel fiender ska designas för att vilken person som helst ska 

förstå om den är farlig eller inte. Jag har också lärt mig lite mer om hur en känsla kan framkallas när 

ett spel skapas. Jag har dessutom lärt mig att planera bättre, samt vad som behövs planeras, såsom 

exempelvis finjustering.  Alla dessa saker kommer jag att ha nytta av när jag gör spel, oavsett om det 

är på fritiden eller i arbetslivet. 
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Fredriks individuella reflektion 

Introduktion 

 

Redan innan kandidatarbetet började gick vi ihop som en grupp och bestämde oss för vad vi skulle 

göra. Att det skulle bli ett spel var självklart från början men exakt vad för spel hade vi inte direkt 

klart för oss. Efter att ha pratat om projektidéer en del kom vi fram till att vi ville göra ett kooperativt 

plattformsspel. Vi tog sen ett par kvällar då vi satt och skrev ner allt möjligt som vi skulle kunna tänka 

oss att ha med i spelet. När kandidatarbetet väl började var det första vi gjorde att sätta oss ner för 

att sålla ibland alla våra idéer och komma fram till vad vi rimligtvis skulle hinna med. Jag tog på mig 

ansvaret att sköta programmeringsdelen av spelarkaraktären, alla tillhörande funktioner, hur han 

interagerar med världen mm. Efter att all planering var klar satte vi oss ner och började arbeta med 

våra respektive arbetsområden. 

Vad jag har arbetat med 

 

Mitt jobb under det här projektet har varit att skapa spelarkaraktärens funktionalitet och hur han ska 

interagera med världen, olika objekt och andra spelarkaraktärer. Jag började med att fixa basrörelser 

åt spelarkaraktären. Dessa inkluderade att gå, springa och hoppa. Därefter har jag lagt in mer 

funktionalitet allt eftersom, såsom att plocka upp och tackla objekt och andra spelarkaraktärer, 

ducka, klättra, simma mm. Jag har också gjort en del upplockbara föremål som ger 

spelarkaraktärerna speciella förmågor såsom att skjuta, glidflyga mm. Eftersom syftet har varit att 

göra spelet väldigt lättförståligt, valde vi att begränsa spelarens kontroller till två stycken knappar. 

Pågrund av den här begränsningen är det en annan sak jag har behövt arbetat med en hel del. Det är 

ett system som kan välja vilken funktion som bör användas på en knapp vid ett specifikt tillfälle. 

Detta system är något jag har arbetat med ganska mycket och jag måste påstå att det är väldigt bra 

att ha, då det gör det väldigt mycket enklare att lätt kunna lägga in nya funktioner till 

spelarkaraktären. Senare i projektet har jag dessutom designat och byggt tre stycken banor och gjort 

en fiende. Jag tycker arbetet har flutit på väldigt bra. Vi satte i början av projektet upp ett väldigt 

genomgående schema för vad som skulle göras varje vecka, vilket enligt mig var en väldigt bra idé då 

det har pressat mig lite grann för att hinna med allt. Utan denna extra press hade jag förmodligen 

inte hunnit med i närheten av lika mycket som jag nu har gjort. 
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Vad som har gått bra 

 

Jag tycker det mesta har gått bra i projektet och slutprodukten är väldigt nära det vi hade planerat 

att ha från början. Grupparbetet är också en sak som har funkat väldigt bra. Vi har haft lätt att 

komma överens och vår kommunikation har fungerat väldigt bra, eftersom vi har suttit och arbetat i 

samma rum. Med tanke på detta har vi dessutom lätt kunnat hjälpa varandra om någon stött på ett 

problem. För min egen del har det gått väldigt bra och jag har hunnit med allt jag hade tänkt hinna 

med. Något jag är speciellt stolt över är mitt system för att räkna ut vilken funktion spelaren borde 

göra när funktionsknappen trycks ner. Detta system räknar ut alla möjliga funktioner 

spelarkaraktären kan göra för tillfället och väljer sen från en prioriteringslista vad som är bäst att 

göra just då. 

Vad som har gått mindre bra 

 

Det som har fungerat mindre bra i projektet har varit grafiken. Eftersom vi inte har haft fullt 

dedikerade grafiker har vi inte fått in i närheten av lika mycket grafik som vi hade hoppats på. När det 

gäller problem jag själv har stött på har det värsta varit att arbeta med joints. Joints var något jag 

försökte använda mig av i början av projektet för att låsa fast spelarkaraktärens många geometrier 

vid varandra och för att låsa dem så de inte roterade varje gång spelarkaraktären sprang in i något. 

Tyvärr fungerade det inte jättebra att använda joints för att göra alla de här sakerna då de inte var 

starka nog för att kunna hålla ihop geometrierna ordentligt. Istället för att använda mig av joints har 

jag fått lösa det här på lite andra sätt. För att hålla ihop geometrierna med varandra sätter jag hela 

tiden deras position på en plats istället för att låta fysikmotorn flytta på dem. Samma sak tvingar jag 

dem till att inte kunna snurra runt genom att göra dem oändligt svåra att rotera. 

Slutledning 

 

Jag tycker att det här har varit ett väldigt roligt och lärorikt projekt, och vi har hunnit med i stort sett 

allt som vi hade planerat att hinna med. Jag tycker definitivt att det har varit ett väldigt lyckat 

projekt. Jag har under projektets gång varit med om både bra och mindre bra veckor. Under de bra 

veckorna har jag haft tid att arbeta mer än vad som var planerat och kommit i förväg, och under de 

lite sämre veckorna har jag behövt arbeta över helgen för att hinna ikapp. Att arbeta i grupp är något 

som definitivt har gjort projektet möjligt och dessutom mycket roligare. Det är också på grund av att 
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vi har arbetat i grupp som vi har kunnat göra denna mängd arbete. Som Sjödahl säger i 

”Evertiles”(2008) blir mycket mer gjort i ett större projekt om man arbetar i en grupp eftersom det 

går att hjälpa och motivera varandra för att få ett bättre resultat. Detta är något jag definitivt har 

märkt av då jag i stort sett bara har arbetat med singelprojekt förut och det har inte varit lika 

motiverande.  

En annan sak jag har lärt mig genom det här projektet har varit att arbeta med en fysikmotor, vilket 

är något jag inte har gjort förut. Arbetet med fysikmotorn har förmodligen varit en av de roligaste 

sakerna jag har arbetat med under projektets gång, och det är definitivt något jag kommer fortsätta 

att arbeta med. Utöver fysikmotorn känner jag dessutom att jag har blivit mycket bättre på att 

strukturera min kod och jag känner att jag har lärt mig några nya system jag kan använda mig av i 

framtida projekt. Överlag vill jag igen säga att det här har varit ett väldigt roligt och lärorikt projekt 

och jag är väldigt glad att jag har varit en del i det.  Slutligen skulle jag vilja säga att jag är väldigt nöjd 

med min och gruppens prestation med det här projektet. Det är synd att projekttiden nu är slut då 

jag gärna hade arbetat vidare och gjort spelet större. 
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Bilaga I Undersökningsblankett 
 
Var det enkelt att förstå hur man navigerar i menyn? Vad var det som var enkelt/svårt och hur skulle 
det kunna förbättras? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Var det enkelt att kontrollera spelarkaraktären? Var det enkelt att förstå vilka knappar som man 
använder? Varför var det enkelt/svårt och hur skulle det kunna förbättras? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Var det alltid tydligt vad du skulle göra härnäst/ vart du skulle för någonstans? Vad gjorde det 
tydligt/otydligt, kan det göras tydligare? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Var det grafiska användargränssnittet enkelt att förstå? Varför var det enkelt/svårt, och hur skulle 
det kunna förbättras? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Var det lätt att förstå vad fienderna skulle göra/gjorde? Varför var det enkelt/svårt, och hur skulle 
dem kunna förbättras? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

 

Var det enkelt att förstå hur man använder powerupsen? Varför var det enkelt/svårt, och hur skulle 
dem kunna förbättras? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Var det enkelt att förstå att vissa plattformar ramlar ner efter en stund? Varför var det enkelt/svårt, 

och hur skulle dem kunna förbättras? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

¨ 

Övriga synpunkter? Var det något som vi inte nämnt som är otydligt i spelet? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 
 

 

Bilaga II Projektplanering – Kandidatarbete VT 2011 

Gruppmedlemmar 

Patrik Karlsson (Programmerare)  
Erik Ronnje (Programmerare) 
Fredrik Pettersson (Programmerare) 
 
Externa gruppmedlemmar (ingår ej i gruppen, men de kommer att hjälpa oss under projektet). 
Fredrik Häthén (Ljudansvarig) 
Hampus Mecklund (Grafikansvarig) 

Ansvarsfördelning 

Patrik ansvarar för 

 Leveleditor 

 Levelmanager 

 Menysystem 

 Världsobjekt (plattformar, upplockbara saker m.m.) 

 Sparning 
Fredrik ansvarar för 

 Spelarkaraktären och hans funktioner (inklusive input osv.). 

 Hur spelarkaraktären interagerar med världsobjekt som finns på planen 

 Powerups och rörelser som spelarkaraktären får när han plockat en powerup 
Erik ansvarar för 

 AI (fiender, bossar och allt tillhörande) 

 Världsobjekt (plattformar, upplockbara saker m.m.) 

 Partikelsystem (om ”project mercury”(partikeleditor) inte fungerar på XBOX) 
 
Alla ansvarar för 

 Grafik till objekt och liknande de skapar 

 Ljudimplementering till de objekt och liknande de skapar¨ 

 Leveldesign 
 
De externa gruppmedlemmarna har ansvar för deras respektive ansvarsområden som skrevs inom 
parentes i gruppmedlemmar. Vi går inte in i detalj på deras ansvarsområden då de inte är direkta 
medlemmar till projektet. 

Projektidé 

Projektidén är att göra ett spel i 2D-miljö som fungerar till Xbox 360. Spelet ska vara ett 
plattformsspel likt Super Mario, med stöd för kooperativt spelande för upp till och med fyra spelare. 

Syfte 

Syftet med det här kandidatarbetet är att förbättra våra kunskaper inom ovannämnda 
ansvarsområden. Vi vill också applicera våra kunskaper som vi har fått de tidigare åren och använda 
det i praktiken i ett spelprojekt som ska bli så pass slipat att det borde kunna släppas på ”xbox indie 
marketplace”, en virtuell affär som existerar på xbox 360. Vi hoppas också att när vi är klara med 
spelet kommer det att hjälpa oss att marknadsföra oss, och vi kommer kunna ha något att visa upp 
för potentiella arbetsgivare när vi sedan går ut skolan.  
 
Förutom de saker vi har nämnt ovan vill vi göra ett tydligt och enkelt spel, som kan rikta sig till en 
större målgrupp. Vi vill göra spelet väldigt enkelt att bara plocka upp och spela, och man ska i princip 
förstå hur spelet spelas och vad som sker genom att sakerna i spelvärlden är tydligt, så att vi inte 



 
 

 

skulle behöva stå bredvid och förklara vad som sker. Dels ska det inte vara många knappar som 
spelaren behöver hålla reda på, men också att andra saker ska vara tydligt (som att kunna se att man 
kan hoppa på en fiende eller liknande), eller att man lär sig dem efter hand. Att lära sig efter hand 
menar vi att man kanske misslyckas med någonting första gången, men vet till nästa gång hur man 
ska göra. Man kan säga att vår frågeställning är: ”Vilka olika sätt finns det att förklara för spelaren 
hur man spelar?”. Vi ställer oss också frågan: ”Hur kan vi hjälpa spelaren att lära sig spelet genom 
själva spelandet och inte genom yttre instruktioner?” 

Patriks syfte: 

Syftet med det här kandidatarbetet/projektet är att jag vill tillämpa mina kunskaper som jag har 
ackumulerat under de två och ett halvt åren jag har gått på skolan, i ett större projekt. Jag vill 
genomföra och färdigställa ett ordentligt spelprojekt som det inte känts att det riktigt blivit i tidigare 
kurser, men på grund av att vi har mycket extra tid nu så ska jag och mina gruppmedlemmar troligtvis 
kunna göra ett utmärkt spelprojekt som ska kännas kul att spela. Att projektet är ett spel är ju inget 
snack om saken heller, det är spel jag brinner för att arbeta med och därför också det vi kommer 
satsa på att göra under dessa veckor/månader. 

Eriks syfte: 

Jag har under två och ett halvt år gått här och vill använda mina kunskaper i ett större spelprojekt. 
Hittills så har jag inte gjort ett fullständigt spel i de föregående kurserna. Därför vill jag göra ett 
fullständigt spel i kandidaten.  Detta spel lägger jag och mina gruppmedlemmar ut på Review(där 
man låter andra personer recensera spelet och kommentera på om det är någonting som behöver 
ändras/fixas till.), i slutet på kandidaten. Jag vill lära mig farseer(som är en fysik motor), och lära mig 
att använda den i spel. Jag vill även lära mig att programmera bättre i allmänhet. 

Fredriks syfte: 

Syftet med det här projektet är att tillsammans med två andra programmerare och med hjälp av alla 
kunskaper man har samlat på sig under de tidigare åren, sätta ihop ett större spel som vi hoppas 
kunna släppa till X-box 360s indie marketplace. Det här vill jag göra dels för att kunna marknadsföra 
mig själv online med hjälp av spelet, men också för att jag genom projekt som det här kommer att 
utveckla mina kunskaper ytterligare. 
 

Mål 

Målet vid slutet av projekttiden är att vi ska ha ett färdigt, roligt spel som fungerar på xbox. Vi 
hoppas på att spelet, så som vi har planerat det, ska bli tillräckligt varierat också för att spelaren inte 
ska tappa intresset. Spelet ska, som vi skrev tidigare, bli ett plattformsspel á la Super Mario, och det 
ska finnas stöd för att spela upp till fyra spelare. Om våra externa gruppmedlemmar arbetar som de 
ska förväntar vi oss att spelet ska se visuellt tilltalande ut, och låta extraordinärt.  
 

Patriks mål: 

När kandidatarbetet närmar sig sitt slut förväntar jag mig att jag har ett spelbart, roligt spel som 
fungerar på XBOX. Vi planerar dessutom att göra stöd för att spelet ska fungera på PC(dator). Vi 
väljer dock bort att arbeta med det till windows phone, av den anledningen att vi hade behövt ta 
bort saker från spelet och ersätta med att implementera den koden, men vi kände inte att vi kunde 
undvara något av det vi planerat. Vi tror det skulle påverka spelupplevelsen för mycket. Vi har det 
dock i tankarna om vi skulle försöka oss på att göra en version vid ett senare tillfälle. Spelet kommer 
att vara ett plattformsspel (likt Super Mario), med stöd upp till och med fyra spelare som ska kunna 
samarbeta tillsammans för att klara banorna som finns i spelet. Givetvis ska man kunna spela själv 
också, och om vi har tur så får vi en polerad produkt både programmeringsmässigt, men också ljud 
och grafikmässigt om våra externa ljudtekniker och grafiker arbetar lika flitigt som vi har 



 
 

 

förhoppningar om att de ska göra. Målet är att tillämpa de kunskaper jag har fått genom de här åren 
på spelet, och jag tror definitivt att det kommer bli bra om vi arbetar flitigt alla tre programmerare 
hela tiden. 

Eriks mål: 

Målet på projektet blir att vi har ett spelbart spel som fungerar på Xbox och datorn. Spelet kommer 
att vara ett plattformsspel i stil med Super Mario. I spelet så ska man vara upp till fyra spelare, man 
samarbetar för att klara banorna. Spelarkaraktärerna ska också kunna påverka varandra, genom att 
plocka upp och kasta föremål eller andra spelarkaraktärer. Man ska även kunna köra solo om man nu 
vill det. Målet för oss är att använda dem kunskaperna som vi har lärt oss under de här två och ett 
halv åren. Spelet ska använda sig av en fysikmotor(farseer) för att hålla reda på fysiken i spelet och 
kollisionerna. 

Fredriks mål: 

När projektet är klart så förväntar jag mig att ha ett plattformsspel likt Super Mario eller Donkey 
Kong Country som ska kunna spelas på X-box 360 och PC. I spelet så ska man kunna spela 
tillsammans med upp till 3 kompisar för att hjälpas åt att ta sig från start till mål på olika banor. Det vi 
har i slutet av projektet förväntar jag mig är så pass slipat att det skulle kunna släppas som det är och 
borde ligga ute för ”Review” på indie marketplace. Review innebär att spelet ska kvalitétstestas 
innan det släpps till försäljning i onlineaffären. 

Metoder 

Researchmetoder 

Researchdelen kommer främst att bestå av att söka via internetsidor för att hitta den information vi 
behöver. Främst kommer vi att använda oss utav Microsofts egen sida för ”indie”-utvecklare till deras 
konsol, Xbox 360 (http://create.msdn.com/en-US/). Vi kommer också att använda oss utav deras 
forum där det finns många vänliga, hjälpsamma personer som kan lösa problem. Utöver detta så kan 
handledaren förmodligen ge oss tips och råd om vi skulle behöva det till att genomföra något som vi 
inte kan lösa, och vi rådfrågar ju givetvis våra kamrater också om de kan. 

Genomförandemetoder 

De mjukvaror vi kommer att använda oss utav är bland annat: 

 Microsoft Visual Studio (Programmeringsmiljö för C#(Programspråk)) 

 XNA Game Studio (Spelmotor) 

 Farseer Physics Engine (Fysikmotor) 

 XACT Audio Engine (Ljudmotor) 

 Tortoise SVN (Program som hjälper oss programmerare att sammanfläta vår kod ihop till en 
gemensam kod) 

 Dropbox (Program där vi enkelt kan ta emot information från grafiker och ljudtekniker när vi 
får resultat från dem) 

 Project Mercury (Partikelmotor, om den fungerar, annars gör vi en egen) 
Förutom dessa mjukvaror kommer inte vi personligen arbeta särskilt mycket med annat, men 
grafikern och ljudteknikern använda sig av sina respektive program för att göra grafik och ljud 
givetvis. Förmodligen är det Adobe Photoshop för grafikern, och Finale för ljudteknikern. 
 
Eftersom spelet är inriktat för att fungera på Xbox 360 så kommer vi att använda oss av skolans 
Xboxar för att testa att spela på, förutom att vi givetvis kommer testa det en hel del på datorn också. 
 

http://create.msdn.com/en-US/


 
 

 

Projektmetoder 

Vi kommer inte direkt att ha något program för att organisera vår tidsplanering. Däremot kommer vi 
att använda oss utav ”post it”-lappar för att hålla reda på vad vi har att göra under veckan vi är på, 
vad vi arbetar med just nu, och det vi är klara med. Vi kommer därför att arbeta med en metod som 
kallas ”agile” och fungerar i princip som jag har beskrivit, att man ser vad man håller på med och vad 
man ska bli klar med under en s.k. ”sprint”, som vi förmodligen kommer lägga veckovis. Förutom det 
sätter vi upp delmål som gör att det blandas in en lite iterativ process, därför att ganska tidigt ska vi 
ha en spelbar version av spelet, sedan förbättrar vi det hela tiden.  
 

Risker 

 

Patriks risker 

Det jag är främst orolig för är att vi har utomstående personer (som inte ingår i projektgruppen då) 
som kommer att hjälpa oss under vårt kandidatarbete. Det jag oroar mig för är att de inte kommer 
att prestera och göra det de ska i tid. För deras del gör det ju ingenting, de påverkas inte av några 
betyg eller så, de har inga riktiga krav på sig, så jag hoppas att de kommer att hjälpa oss att få en 
riktigt bra produktion. Som vanligt ser jag det också som en risk att man har åtagit sig för mycket 
arbete, och inte hinner med, men om vi håller vår planering som ska planeras väl så ska det nog gå 
bra. 

Eriks risker 

De största riskerna i projektet är att vi har åtagit mer än vad vi hinner med eller att vi stöter på en 
bugg som vi inte kan lösa. Jag kanske inte heller kan lära mig hur fysikmotorn fungerar eller lära mig 
använda den. En annan risk är att våra externa medhjälpare som inte hinner göra det de ska under 
en tid och att vi får ta över deras del i arbetet. Sen kanske inte spelet fungerar särskilt bra på Xboxen. 

Fredriks risker 

Den största risken jag förutser med ett så här långt projekt är att någon i gruppen tappar 
motivationen en bit in i produktionen. Den här risken får vi försöka undvika genom att peppa och 
hjälpa varandra i gruppen så mycket som möjligt. En annan risk kan vara att jag eller någon av de 
andra i gruppen av någon anledning inte lyckas med det vi ska göra, vilket kan motverkas genom att 
ta hjälp av handledaren och de andra i gruppen. 

 

  



 
 

 

Tidsplanering och deadlines 

 

Vecka 4 
Patrik Erik Fredrik 

 Menyer 

 Gör att man kan välja 
hur många spelare som 
ska spela 

 Levelsystem – med 
kamera som följer efter 
spelarkaraktären 

 Testas mot Xbox 

 Skapar en låda som 
spelarkaraktärerna ska 
kunna plocka upp och 
kasta 

 Samma som ovan fast 
tunna 

 Börja med Bas-
AI(Artificiell 
intelligens), få fienden 
att gå längs med 
marken, fram och 
tillbaka 

 Testas mot Xbox 

 Spelarkaraktärerna ska 
kunna gå och springa 

 Spelarkaraktären ska 
kunna hoppa, 
beroende på hur länge 
han håller in knappen, 
ju högre hoppar man 

 Testas mot Xbox 

 

Vecka 5 
Patrik Erik Fredrik 

 Spelarkaraktären kan 
börja på startposition 
och ta sig i mål, dö. 

 Waypoints i editor (för 
kamera, och mer 
funktionalitet i 
kameran, såsom att 
den kan åka själv i viss 
hastighet) 

 När spelaren vunnit 
banan låser han upp ny 
bana på världskartan, 
navigation på 
världskartan. 

 ”Touch”-föremål, en 
basklass som är saker 
som spelarkaraktären 
bara behöver nudda för 
att aktivera 

 Första fienden ska 
skapas ”Fiende 1” 

 Spelarkaraktärerna ska 
kunna plocka upp 
varandra, och objekten 
som finns 

 Spelarkaraktärerna ska 
kunna tackla varandra 

 

  



 
 

 

Vecka 6 
Patrik Erik Fredrik 

 Skapa en dörr som 
spelarkaraktären kan 
gå in i och byta till en 
annan subarea 

 Lägg till stöd i editorn 
för att kunna byta till 
en ny ”subarea” i en 
bana 

 ”Fiende 2” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 ”Fiende 4” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 Spelarkaraktärerna ska 
kunna dö, ta skada bli 
”yra” 

 Lägga till stöd för 
extraliv och göra så att 
om spelarkaraktären 
har dött så ska han 
komma tillbaka in på 
banan efter en kort 
stund 

Delmål 1 

 Spelarkaraktären ska kunna gå, hoppa, plocka upp objekt(låda) och andra spelarkaraktärer, 

tackla 

 Spelet ska innehålla minst ett världsobjekt som spelarkaraktären kan plocka upp, bli träffad 

av osv. (ex. en låda). 

 Spelet ska ha testats på Xboxen 

 Spelet ska innehålla startmeny, välja spelare som ska spela, man ska kunna ladda en testlevel 

och spela från start till slut, plocka upp föremål (”mynt”,   specialföremål). 

 Spelarkaraktärerna ska kunna dö, förlora liv och förlora banan, och givetvis vinna banan med. 

 Editorn (halvfärdig redan) ska kunna placera ut waypoints som ska modifiera hur kameran 

rör sig och de föremål som spelet innehåller vid denna tidpunkt.  

 Spelet ska innehålla tre fiender med deras respektive artificiella intelligens 

 

 

Vecka 7 
Patrik Erik Fredrik 

 Knappar som kan 
aktivera saker 

 Fallande plattform 

 Stegar som 
spelarkaraktären kan 
klättra upp för 

 Testa project 
mercury(partikelmotor) 
mot Xbox 

 Roterande plattformar 

 ”Fiende 3” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 Göra att 
spelarkaraktären kan 
vägghoppa 

 Göra att 
spelarkaraktären kan 
ducka 

 

  



 
 

 

 

Vecka 8 
Patrik Erik Fredrik 

 Skapa takstänger 
spelarkaraktärerna kan 
hänga i  

 Skapa de två olika 
helikopterplattformarn
a 

 ”Fiende 9” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 ”Fiende 5” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 Skapa powerups som 
går att plocka upp 

 Göra så att 
spelarkaraktären ska 
kunna bli odödlig 

 Göra så att 
spelarkaraktären kan 
plocka upp ”health 
extension” 

 

Vecka 9 
Patrik Erik Fredrik 

 Skapa vatten som kan 
placeras ut på banorna 

 Göra stöd för att lägga 
in vatten på ett enkelt 
sätt i editorn. 

 Lägg in stöd för de 
världsobjekt som finns 
just nu i editorn 

 Skapar 
användargränssnitt till 
när man spelar i spelet 

 Skapa en ”sjunkande” 
plattform som återgår 
till normalhöjd när 
ingen står på 
plattformen 

 Skapa is och 
eldprojektiler 

 Göra så att 
spelarkaraktären kan 
använda projektiler 

Delmål 2 

 Spelarkaraktären ska kunna plocka upp följande powerups:  livpåfyllning, odödlighet, de två 

olika projektilerna som skadar. Spelarkaraktären ska också få stöd för att ducka och hoppa 

mot väggar 

 Det ska finnas ett användargränssnitt när man spelar i en bana 

 Tre fiender till ska ha skapats 

 Fler världsobjekt ska ha skapats 

 

Vecka 10 
Patrik Erik Fredrik 

 Båt som sjunker om 
man står på den för 
länge, måste hoppa för 
att hålla den flytande. 
Ju fler som står på den 
ju fortare sjunker den. 

 Vippbräda 

 Göra en basklass för 
bossar 

 Börja arbeta med 
bossens funktioner 

 Gör så att 
spelarkaraktären ska 
kunna klättra i 
takstänger 

 Gör så att 
spelarkaraktären ska 
kunna klättra i stegar 

 



 
 

 

Vecka 11 
Patrik Erik Fredrik 

 ”Hazards” som jagar 
spelarkaraktären på 
banan, stigande lava 
eller liknande 

 Plattformar som kan 
åka längs med 
förutbestämd bana 

 Färdigställa bossen  Gör så att 
spelarkaraktären ska 
kunna simma och 
hoppa ur vattnet 

 Lägg till stöd för 
simfötter 

 

Vecka 12 
Patrik Erik Fredrik 

 Skapa ”pipes” som tar 
en till hemliga 
områden. 

 Implementera 
världsobjekt som 
skapats i editor 

 ”Fiende 8” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 ”Fiende 6” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 Skapa ”powerupen” 
rocketjump 

 Skapa ”powerupen” 
batcape 

Delmål 3 

 Spelarkaraktären ska kunna klättra i takstänger och i stegar 

 spelarkaraktären ska kunna simma, hoppa upp ur vattnet 

 spelarkaraktären ska kunna använda de tre sista powerupsen, simfötter, rocketjump och 

batcape 

 Det ska finnas en boss i spelet 

 Fler fiender ska vara inlagda i spelet 

 Det ska finnas ”Hazards” som kan läggas in i banorna. 

 Fler världsobjekt ska ha implementerats och även lagts in i editorn 

 

Vecka 13 
Patrik Erik Fredrik 

 Spara spelarens 
progress 

 Implementera 
introduktionsscen och 
avslutningsscen i spelet 

 Lägg till ”end credits” 
när spelet avslutas, 
återvända till menyn 

 ”Fiende 10” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 ”Fiende 7” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 Skapa en 
undervattensbana 

  



 
 

 

Vecka 14 
Patrik Erik Fredrik 

 Skapa första banan 

 Skapa en ”hazard”-
bana 

 ”Fiende 11” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 ”Fiende 12” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 ”Fiende 13” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 ”Fiende 14” ska skapas 
och interagera med 
spelarkaraktärer och 
värld 

 Skapa en bana där man 
kommer att använda 
sig av världsobjektet 
”helikopterplatta” 

 

Vecka 15 
Patrik Erik Fredrik 

 Ljudimplementering 

 Skapa en bana som 
använder sig av 
världsobjektet ” 
sjunkande båt” 

 Skapa en ”ruin”-bana 
där man möter bossen 
som har skapats på 
slutet 

 Skapa en bana där man 
hoppar runt bland 
roterande plattformar 
och liknande i 
himmelen.  

Delmål 4 

 Sju banor ska ha skapats och vara speltestade och klara 

 En del av ljuden som vi har fått från vår ljudtekniker ska ha implementerats 

 Sex stycken nya fiender ska ha skapats 

 Spelarens progress ska sparas i en fil så att de kan återvända till där de var när de startar 

spelet igen 

 Storysekvenserna ska ha skapas och implementerats, samt ”end credits”  

  



 
 

 

Vecka 16 
Patrik Erik Fredrik 

 Reservtid för om vi har 
hamnat efter i vår 
planering 

  buggtestning innan vår 
egen satta deadline 

 Ljud & 
GrafikImplementering 

 Reservtid för om vi har 
hamnat efter i vår 
planering 

  buggtestning innan vår 
egen satta deadline 

 Ljud & 
GrafikImplementering 

 Reservtid för om vi har 
hamnat efter i vår 
planering 

  buggtestning innan vår 
egen satta deadline 

 Ljud & 
GrafikImplementering 

 

Vecka 17 
Patrik Erik Fredrik 

 Reservtid för om vi har 
hamnat efter i vår 
planering 

  buggtestning innan vår 
egen satta deadline 

 Ljud & 
GrafikImplementering 

 Reservtid för om vi har 
hamnat efter i vår 
planering 

  buggtestning innan vår 
egen satta deadline 

 Ljud & 
GrafikImplementering 

 Reservtid för om vi har 
hamnat efter i vår 
planering 

  buggtestning innan vår 
egen satta deadline 

 Ljud & 
GrafikImplementering 

Delmål 5 

 Spelet ska kännas komplett, musik, grafik och gameplay ska kännas och se bra ut 

 Spelet ska ha testats mot Xbox 

Efter vecka 17 är det fortfarande två veckor kvar innan den riktiga planerade deadlinen är, men vi har 
en egen deadline två veckor innan dess. Vi har dessa två veckor för att kunna putsa på det befintliga 
vi har i spelet, och för att ha reservtid om det är någonting vi inte har hunnit med till detta tillfälle. 
Tiden är också till för att skriva vår slutgiltiga version av vår reflektion över hela kandidaten. 

Vecka 18 

 Buggtestning, speltestning, ljudimplementering, finslipning, slutreflektionsskrivande och 
reservtid 

Vecka 19 

 Buggtestning, speltestning, ljudimplementering, finslipning, slutreflektionsskrivande och 
reservtid 

Vecka 20 

 17 maj kl 16 – deadline produktion 

 20 maj kl 16 – deadline slutreflektion 

Vecka 21   

 25-27 maj produktions- och slutreflektionsexaminationer med opponent, ämnes- och 
texthandledare, Utställningsmetodik, utställningsbygge 

Vecka 22 

 Digitala medier EXPO (slutgiltigt datum inte spikat ännu)  



 
 

 

Bilaga III Designdokument 
 
Dokumentet är levande och kommer att utformas under projektets gång. 

Story 

Storyn beskrivs förmodligen i stillbilder, och endast i början och slutet av spelet. 
 
Introduktion 
Karaktärerna i spelet hittar en karta vid en utgrävning, bestämmer sig för att flyga till platsen kartan 
beskriver, hoppar ut med fallskärm, när spelaren tar över styrningen så har karaktärerna precis 
vecklat ut kartan. 
 
Avslutning 
Beroende på om du har hittat alla specialobjekt som går att plocka på alla banor så kan det ske två 
olika avslutningar när du klarat spelet: 
 
Om du inte hittade alla specialobjekt hittar du en liten skattkista med pengar och en lapp som säger 
åt spelaren att hitta alla specialobjekt som finns i spelet. 
 
Om spelaren har hittat allt i spelvärlden får spelarkaraktären gå in i ett hemligt rum som är helt 
överfullt av värdefulla skatter. 

Spelaren/Kontroller 

 
Baskontroller 
Vänster styrspak/Directional Pad(DPad): Gå vänster/höger, ducka 
Knapp X: Springa/Plocka upp 
Knapp A: Hoppa/Simma 
Knapp Start: Paus 
 

Powerup kontroller 

Här förklaras hur kontrollerna ändras för de powerups som ändrar spelarkaraktärens rörelser. 

Jetpack/Rocketjump 
Håll in X för att ladda upp inom en viss tid, spelarkaraktären skjuts iväg när tiden räknat färdigt. 
Simfötter 
Med simfötterna kan du styra åt vilket håll du vill simma med styrspaken/DPaden, och simmar 
fortare genom att klicka på A knappen.  
Batcape 
När spelarkaraktären har hoppat, klicka A igen innan man har nått toppen av hoppet för att aktivera, 
eller håll in A när man är på toppen för att den ska aktiveras. Släppa för att avaktivera. Tryck igen för 
att slå igång den. Används endast i luften. 
Projektil 
Spelaren klickar på X för att skjuta ett skott. Om spelaren håller in X dyker det upp ett sikte som 
bestämmer i vilken riktning som skottet kommer skjutas åt. När spelaren släpper X efter detta 
scenario skjuts projektilen iväg. 

Powerups 

Health Extension 
Denna gör att du tål att skadas av en fiende en gång extra. 
Jetpack/Rocketjump 



 
 

 

Detta föremål gör att spelarkaraktären, efter att ha laddat upp den, skjuts iväg uppåt. 
Eldprojektil 
Detta föremål kan spelarkaraktären kasta mot fiender för att elda upp dem. 
Isprojektil  
Detta föremål kan spelarkaraktären kasta mot fiender för att frysa ner dem. 
Odödlighet 
Denna powerup gör att spelarkaraktären blir odödlig för en kort stund. 
Simfötter 
Simfötterna gör att spelarkaraktären simmar snabbare i vattnet, och ändrar också hur man simmar i 
vattnet. 
Batcape 
Detta föremål gör att spelarkaraktären kan glidflyga med sin mantel efter att han har hoppat. 

Fiender 

 
Hur fienderna ser ut är inte bestämt, här antecknar vi hur de ska fungera istället. 
 
Fiende Mall 
Beteende:  
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling:  
Objekt träffar:  
Landas på:  
Eldprojektil:  
Isprojektil:  
 
Fiende 1 
Beteende: Patrullerar fram och tillbaka längs med planet som fienden står på, den vänder när den 
kommer fram till ett stup. 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Snurrig 
Objekt träffar: Dör  
Landas på: Dör 
Eldprojektil: Dör 
Isprojektil: Fryser till is 
 
Fiende 2 
Beteende: Patrullerar fram och tillbaka på plats, och kommer att lobba skott mot någon av 
spelarkaraktärerna 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: gör så att fienden välter 
Objekt träffar: Dör  
Landas på: Dör om han har vält 
Eldprojektil: Dör på två skott 
Isprojektil: Fryser till is 
 



 
 

 

Fiende 3 

Beteende: Patrullerar fram och tillbaka längs med planet som fienden står på, den vänder när den 
kommer fram till ett stup. 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Fienden ramlar uppochner och blir yr. Dess ”mage” är en studsmatta som 
spelarkaraktärerna kan hoppa på för att sig upp högre. 
Objekt träffar: Samma som tackling 
Landas på: Fienden och spelarkaraktären studsar uppåt 
Eldprojektil: Dör 
Isprojektil: Fryser till is 
 
Fiende 4 

Beteende: Patrullerar fram och tillbaka längs med planet. Hoppar snabbt mot spelarkaraktären när 
spelarkaraktären är framför. 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Blir snurrig 
Objekt träffar: Dör 
Landas på: Dör 
Eldprojektil: Dör 
Isprojektil: Fryser till is 
 
Fiende 5 
Beteende: Flyger antingen upp/ner eller fram och tillbaka en viss sträcka. Den kan också flyga i 
evighet åt ett håll (tills den är utanför skärmen), eller om den stöter i en vägg och vänder. 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Spelarkaraktären skadas 
Objekt träffar: Dör 
Landas på: Fienden tappar vingarna och trillar ner 
Eldprojektil: Dör 
Isprojektil: Fryser till is 
 
Fiende 6 
Beteende: Patrullerar fram och tillbaka längs med planet som fienden står på, den vänder när den 
kommer fram till ett stup 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: välter uppochner 
Objekt träffar: ingenting 
Landas på: Spelarkaraktären skadas. Om fienden är uppochner så dör den 
Eldprojektil: inget händer 
Isprojektil: fryser till is 
 
Fiende 7 
Beteende: Hoppar upp och ner från stup, med öppen käft (huggtänder), försöker bita tag i 
spelarkaraktären.  
Skada/Döda/Påverkning:  
Tackling: Går ej 
Objekt träffar: Dör 
Landas på: Spelarkaraktären skadas 
Eldprojektil: Dör 
Isprojektil: Blir till is 



 
 

 

 
Fiende 8 
Beteende: Vandrar över planen och kan klättra upp och ner på väggarna (samt även i taket). Han är 
täckt av taggar och går inte att döda  
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Spelarkaraktären skadas 
Objekt träffar: Objektet förstörs 
Landas på: Spelarkaraktären skadas 
Eldprojektil: Inget händer 
Isprojektil: Inget händer 
 
Fiende 9 

Beteende: ligger och sover. Vaknar om spelarkaraktären springer innanför fiendens 
väckningsavstånd. När den vaknat så attackerar den   
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: väcker fienden 
Objekt träffar: väcker fienden 
Landas på: väcker fienden 
Eldprojektil: Den vinranka som håller fienden fastknyten i marken brinner upp så fienden kan röra sig 
fritt, väcker fienden 
Isprojektil: väcker fienden 
 
Fiende 10 
Beteende: Om spelarkaraktären kommer i närheten av fiendens ”trigger-zone”, kommer fienden att 
svischa mot hans trigger-punkt och sedan återvända till hans ursprungliga punkt. (”thwomp”) 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Inget 
Objekt träffar: Inget händer  
Landas på: Inget händer 
Eldprojektil: Inget händer 
Isprojektil: Inget händer 
 
Fiende 11 
Beteende: (Finns i vatten) Fisk som simmar i evighet åt ett håll (tills den är utanför skärmen), eller om 
den stöter i en vägg och vänder 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Går ej 
Objekt träffar: Dör  
Landas på: Går ej 
Eldprojektil: Dör 
Isprojektil: Fryser till is 
 
Fiende 12 
Beteende: (Finns i vatten) Fisk som simmar runt lite slumpmässigt på plats. Ser han spelarkaraktären 
så tuggar han lite på plats och sedan simmar kvickt åt det hållet spelarkaraktären var. 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Går ej 
Objekt träffar: Dör  
Landas på: Går ej 
Eldprojektil: Dör 
Isprojektil: Fryser till is 



 
 

 

Fiende 13 
Beteende: (Finns i vatten) Snäcka som ibland gapar och spottar ut sig pärlor (projektiler) som 
spelarkaraktären måste undvika  
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Går ej 
Objekt träffar: Dör  
Landas på: Går ej 
Eldprojektil: Inget 
Isprojektil: Fryser till is 
 
Fiende 14 
Beteende: (Finns i vattenfall) Fiende som sticker ut sitt huvud från vattenfall och hugger efter 
spelarkaraktären. 
Skada/Döda/Påverkning: 
Tackling: Spelarkaraktären skadas 
Objekt träffar: Inget 
Landas på: Spelarkaraktären skadas 
Eldprojektil: Inget  
Isprojektil: Inget 
 

Bossar 

De färgade lådorna är spelarkaraktärerna, för att se deras storlek i förhållande till bossen, eller 
tvärtom. 
Boss 1 
Fas 1: Bossen lyfter på ena benet och stampar ner i marken. Lyfter sedan på andra benet och 
stampar igen. Under denna tid ska spelarkaraktären hinna springa under och förbi bossen. 
Fas 2: Bossen klampar snabbt åt ett håll, spelarkaraktären borde vara på andra sidan vid det här 
laget. 
Fas 3: Bossen dunkar sin stora kropp ner i marken. Om spelarkaraktären står på marken när han gör 
detta blir de tillfälligt paralyserade. 
Fas 4: Bossen höjer upp huvudet och vänder uppochner på sina ”knän” som är plattformar 
spelarkaraktären kan hoppa upp på. Hoppar man på hans huvud skadas han och han börjar stampa. 
Vid detta tillfälle måste spelarkaraktären springa för att gömma sig under bossens kropp för att inte 
skadas av lasern han skjuter. 

 
 

Världsobjekt 

Här beskriver vi olika världsobjekt som spelarkaraktären kan interagera med i spelet, och listan kan 
vara väldigt varierande med hur de fungerar. 
 



 
 

 

 Helikopter plattform: Plattform med en propeller på toppen. Finns i 2 varianter, men båda 

lutar beroende på vilken sida det finns mest tyngd på för tillfället. 

1. Man står uppe på den och måste springa från sida till sida för att styra den. 

2. Man hänger under den och får klättra från sida till sida för att styra. 

 Båt som sjunker om man står på den för länge, måste hoppa för att hålla den flytande. Ju fler 

som står på den ju fortare sjunker den. 

 Lådor som kan plockas upp av spelarkaraktärerna och kastas samt kan innehålla ”powerups” 

 Tunnor som kan plockas upp av spelarkaraktärer och kastas. Dessa rullar längs med ytan tills 

de kraschar in i någonting. 

 Roterande plattformar som spelarkaraktärer kan stå på (snurrar av sig självt) 

 Roterande plattformar som snurrar när spelarkaraktären står på dem. 

 Plattformar som åker längs med en förutbestämd bana 

 Plattformar som faller ner när du står på dem för länge 

 Stegar som spelarkaraktären kan klättra upp för 

 Spakar/knappar som spelarkaraktären kan aktivera 

 Dörrar som spelarkaraktären kan gå in i för att komma till ett nytt område 

 Takstänger som spelarkaraktären kan hänga i 

 Vippbräda som spelarkaraktären kan stå på (vippbrädan lutar åt det håll det är mest vikt på) 

 Plattformar som höjs upp till en viss höjd som är deras standardläge, ställer sig en 

spelarkaraktär på den sjunker den. Är man fler sjunker den fortare. 

User interface (ingame) 

Så här tänker vi oss att användargränssnittet ser ut när man spelar på en bana. De olikfärgade 

cirklarna representerar spelarkaraktärerna(kommer antagligen vara karaktärsporträtt sen) och siffran 

bredvid är deras extraliv. Ellipsen med ”x10” efter är hur många ”mynt” spelarkaraktärerna har 

plockat. När de plockat hundra får de ett extraliv vardera. De tre sista cirklarna representerar de 

specialföremål du plockat på banan. Orange är de du plockat, vit är de du inte plockat. Tiden som står 

sist är hur lång tid spelarkaraktärerna har kvar på sig att klara banan.  

 

Leveluppbyggnad 

Banorna ska generellt sätt, det vill säga oftast innehålla dessa komponenter: 

 Tre stycken av ett specialföremål som spelarkaraktären ska hitta och plocka upp (inget krav 
för att klara banan) 

 En eller flera platser där spelarkaraktären får börja vid om de dör på banan. 

 I slutet finns det en flagga, och bakom det finns en vad vi kallar längdhoppsplan, där man ska 
försöka hoppa så långt som möjligt. Når man över en viss gräns får man ett extraliv. 

 
 
 

  



 
 

 

Bilaga IV Ordlista 

 2D: Innebär att spelarkaraktären endast kan röra sig i två plan, på höjden och på bredden, 

men inte i djupled. 

 Animation: En animation är en serie bilder som visas snabbt efter varandra för att skapa 

illusionen av ett rörligt objekt. 

 Agilemetod: Agilemetoden innebär att arbetsgruppen arbetar i korta perioder, så kallade 

”sprintar”, där de har satt upp små, enkla, kortsiktiga mål som de ska kunna hinna med under 

denna korta perioden, för att sedan gå vidare till nästa kortsiktiga mål. 

 Artificiell Intelligens: Artificiell intelligens är ett sätt att få datorn att försöka agera 

intelligent, eller försöka efterlikna hur en människa skulle agera vid situationer de ställs inför. 

 Boss: En fiende som oftast är mycket starkare än alla andra fiender som kan ha stötts på 

innan bossen. En boss är oftast i slutet av en viss del i ett spel eller står och vaktar något 

viktigt föremål. 

 Cutscene: En cutscene är en kort filmsekvens som ofta används för att visa viktiga saker eller 

berätta en historia i spel. 

 Designer: En designer i en spelproduktion är de som bestämmer hur spelet ska vara, vad 

spelaren gör, hur de gör det och liknande. Designers brukar också skriva berättelsen till 

spelet, men de brukar också skapa banorna till spelet. 

 Donkey Kong: Donkey Kong är en välkänd spelserie skapat av Nintendo. De flesta Donkey 

Kong-spel faller under kategorin plattformsspel. 

 Farseer: En tvådimensionell fysikmotor som används för att simulera verklighetstrogen fysik i 

spel. 

 Forum: Forum är sociala nätverk på internet där vem som helst kan diskutera allt möjligt. 

Forum brukar vara inriktade mot olika områden, som spel, film eller något liknande för att 

personer enklare ska kunna hitta likasinnade människor som kan lite om samma saker. 

 Grafik: Grafik i spel är hur vi projicerar bilder på en bildskärm och kan delas upp i 

tvådimensionell och tredimensionell grafik, där tvådimensionell oftast innefattar digitala 

bilder, medan tredimensionell grafik är uppritade modeller, som ska ge känslan av ett 

tredimensionellt djup.  

 Hazard: En hazardbana i ett spel brukar oftast vara stressiga med någonting som jagar 

spelarkaraktären. Det som jagar är farligt och spelaren måste skynda sig för att fly undan det. 

 Webbplats: Grupp av sammanlänkade sidor på internet som används av företag, 

organisationer och personer för att publicera information. 



 
 

 

 Indieutvecklare: Indieutvecklare är personer som inte är kopplade till ett professionellt 

företag. Det kan dock vara mindre företag som jobbar för att bli etablerat, men det kan också 

vara enskilda personer som har spelutveckling som hobby.  

 Internet: Internet är en koppling mellan alla datorer som har och använder sig av internet. 

Med hjälp av internet kan personer dela med sig av information och liknande och kan snabbt 

nå ut med informationen till mängder av andra människor runt om i världen.  

 Iterativ metod: Den iterativa metoden är en arbetsprocess där en arbetsgrupp 

genomarbetar sitt projekt flera gånger under produktionstiden. Det vill säga att efter första 

iterationen av sitt projekt ska de vara klara med projektet. Nästa iteration är sedan en 

omarbetning för att förbättra projektet och så upprepas detta fram till att produktionstiden 

är slut. 

 Joint: En joint kan ses som en osynlig kedja som används för att låsa fast objekt med 

varandra. 

 Konsol: Konsol är den fysiska spelmaskinen som spelarna sätter in/laddar ner sina spel till. 

Populära konsoler idag är bland annat Nintendo Wii, XBOX 360 och Playstation 3. 

 Level-editor: Ett datorprogram som är till för att enkelt kunna skapa olika banor i ett spel. 

Vanligtvis används den bara av produktionsteamet, men i vissa fall har produktionsteamet 

gjort så att konsumenten också kan använda den för att skapa banor. 

 Microsoft: Är bland de största företagen i datorbranschen. 

 Microsoft Indie Marketplace: Microsofts egen online-affär där spelare kan köpa olika 

produkter via internet. 

 Nintendo: Nintendo är ett av de tre största spelföretagen i världen just nu, tillsammans med 

Microsoft och Sony.  

 Partikelsystem: Partikelsystem är en datorteknik som effektivt producerar bilder i snabb takt 

för att få speciella, snygga effekter. Exempel på vanliga partikelsystem är explosioner samt 

regn och eld.  

 Plattformsspel: Ett plattformsspel är ett spel som går ut på att ta sig från punkt A till B 

genom att oftast hoppa mellan olika markytor, hustak eller vad det möjligtvis kan vara. 

 Popup: En ”popup” i spelvärlden är en informationsruta som brukar stoppa spelet tillfälligt 

och visar oftast information som är viktig för just det tillfället i spelet. 

 Stationär: Innebär att det inte tillhör vanligheterna att flytta på föremålet i fråga 

 Steam: Steam är ett program skapat av Valve Corporation för att digitalt distribuera 

datorspel till kunder. 



 
 

 

 Super Mario: Super Mario är en välkänd spelserie skapat av Nintendo. De flesta Super Mario-

spel faller under kategorin plattformsspel. 

 Tutorials: Tutorials i spel är oftast en mer ingående förklaring till hur spelaren gör någonting 

specifikt i ett spel. Det kan exempelvis vara hur en strid går till när spelkaraktären ska slåss 

mot en fiende, eller något annat viktigt moment. 

 User Interface/UI: Användargränssnitt som används för att visa viktiga saker för spelaren i 

ett spel.  

 Vattenfallsmetod: Vattenfallsmetoden innebär att en arbetsgrupp planerar precis allt i 

förväg, skriver ner det i ett dokument och sedan arbetar de efter det dokumentet som 

skrivits. 

 Windows Phone: Är en av Microsofts flera mobiltelefoner. 

 Xbox 360: Xbox 360 är Microsofts nuvarande stationära konsol på spelmarknaden. Där slåss 

de mot Sony och Nintendos stationära konsoler Playstation 3 och Nintendo Wii. 

 XNA: Även kallat XNA Game Engine är en spelmotor utarbetat av Microsoft som ska hjälpa 

till för indieutvecklare att kunna realisera sina olika spelprojekt. 

 


