
 

 

  

Abstract 
In this paper, we will try to answer the question: How can you, by using a 
videogame, increase the interest in programming amongst students at 
Roskilde University with no prior experience? To answer question, we looked 
at the theory of flow by Mihaly Csikszentmihalyi and used this as the primary 
design principle for our game. Furthermore, we looked the theory of multiple 
intelligences by Howard Gardner with the purpose of appealing to as many 
different kinds of students as possible. The game was created in Unity. To 
measure the flow and the intelligences of our chosen test subjects, we used 
the methods of qualitative interviews, observation and the scientific theory 
method of hypothetical deduction. 
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1. Indledning 

1.1 Problemfelt 

Nødvendigheden af at kunne basal programmering er i dagens samfund stødt stigende. Det 

anslås således af jobmarkedsanalytikerne hos Burning Glass Technologies, at jobmarkedet 

inden for kodning og programmering ikke kun vokser 12% hurtigere end andre markeder, 

men også i gennemsnit betaler mere - mere end halvdelen af alle jobs i den øverste kvartil af 

bedst betalende jobs kræver kodning i højere eller mindre grad (Burning-glass, 2018) 

(Fastcompany, 2016). Halvdelen af jobåbningerne, som kræver kodning, er i ikke-

teknologiske industrier som finans, fremstilling eller sundhedsvæsenet. At kunne fremstille 

flere kvalificerede arbejdere i dette voksende felt er derfor en prioritet. Af dette kan udledes 

vigtigheden af at lære basal kodning. Dette understøttes af Douglas Rushkoff, som står bag 

bogen “Program or Be Programmed” og arbejder hos Codeacademy, som er en 

undervisningsplatform også fokuseret på at udbrede programmering. Han udtaler således: 

“It’s time Americans begin treating computer code the way we do the alphabet or 

arithmetic” (Time, 2014). Teknologi er blevet en væsentligt større del af vores liv, og derfor 

er færdigheder inden for kodning på højde med andre basale færdigheder. 

 

Ifølge Computersciencezone kommer der i USA i løbet af de næste 10 år til at være 1 million 

flere jobs, der kræver computerfærdigheder, end der er uddannede til at besætte dem. Dette er 

et potentielt tab på 500 milliarder dollars i lønninger (Computersciencezone, 2014). 

 

Der findes flere grunde til, at børn og unge ikke finder programmering spændende og 

engagerende nok. Blandt andet har det vist sig, at tidligere programmeringssprog har været 

for besværlige. Derudover har programmering tidligere været introduceret i opgaver, der ikke 

har virket interessante for unge mennesker, såsom at lave en liste over primtal eller tegne 

simple streger på skærmen. Desuden har introduktioner til programmering ofte ikke givet 

anledning til leg og udforskning (Resnick et. al, 2009). For at skabe den interesse og det 

engagement, der tidligere har fejlet, er det nødvendigt at lave introduktionen til 

programmering på en platform, som er interessante for målgruppen.  

Der findes allerede nogle programmer, der fokuserer på at lære folk at programmere.  
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Et eksempel på dette er programmet Scratch, der blev designet af “The Lifelong 

Kindergarden Group”, for at hjælpe folk i gang med at lære om programmering (Scratch, 

2018). 

Derudover er der programmer som CodeCombat, der fokuserer på at lære børn at 

programmere gennem leg, for at vise hvordan elementer fungerer inden for programmering 

(CodeCombat, 2018). 

Et eksempel på dette er programmet CodeCombat, der fokuserer på at lære børn at 

programmere gennem leg, for at vise hvordan elementer fungerer inden for programmering 

(CodeCombat, 2018). På baggrund af projektgruppens oplevelser føler vi ikke, at dette 

program berører basale elementer af programmering, som er nødvendige for at forankre og 

skabe en større interesse for programmering, som simple variabler og lignende. Dette var 

generelt et løbende problem med de spil1, projektgruppen kiggede på og formåede ikke at 

skabe interesse. 

En relevant problemstilling vil derfor være, hvordan man hos folk med lille eller ingen 

interesse for programmering skaber et engagerende og interesse-skabende produkt på en 

platform, som giver god anledning til eksperimentering og leg, og som også kan facilitere 

læring. Produktet skal indeholde læring af elementer fra programmering, som mangler i de 

spil, som projektgruppen kiggede på.  

Her er spil som medie veloplagt. Spil har en særlig evne til at skabe et eksperimenterende 

miljø, hvor man kan lege og ikke være bekymret for at fejle (Washingtonpost, 2015). 

1.2 Problemformulering  

Hvordan kan man, ved hjælp af et spil, skærpe interessen for programmering blandt 

studerende på Roskilde Universitet, som ingen erfaring har med dette? 

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 

 

For at undersøge problemformuleringen har vi opstillet følgende problemstillinger: 

 

- Hvordan skabes interesse? 

                                                
1 Spil: Når vi i rapporten bruger ordet ’spil’, hentyder gruppen specifikt til elektroniske videospil. 
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- Hvordan sikrer man at appellere til så mange forskellige former for intelligenser som 

muligt? 

- Hvordan kan man fastholde spillerens engagement og motivation gennem spillets 

gang? 

1.3 Motivation 

Motivationen og målgruppen for projektet kommer af personlige erfaringer fra gruppens 

medlemmer omkring interessen for programmering hos medstuderende, som ingen erfaring 

havde med dette. I første semester erfarede vi, hvordan de metoder, Roskilde Universitet 

brugte, ikke var optimale til at skabe interesse for programmering blandt de nye studerende. 

Senere oplevede projektgruppen, hvordan de senere introduktioner til programmering ikke 

har faciliteret eksperimentering og leg, men derimod ofte har været forankret i 

uinteresserende, små visuelle opgaver. 

Kun de studerende, som havde erfaring med programmering allerede, tog opgaverne seriøst, 

mens de yderligere studerende ikke gjorde. Som datalogistuderende føler vi, at mange 

studerende ikke har et klart billede om, hvad programmering indebærer og muliggør, samt 

hvilke fremtidsmuligheder, man får fra disse kompetencer, selvom det i mange menneskers 

tilfælde ville forekomme interessant. 

 

1.4 De tre dimensioner 

I kravene til bachelorprojektet fremstår det, at de tre dimensioner inden for den Humanistiske 

og Teknologiske bachelors basisforløb, skal indkluderes i udarbejdelsen af projektet og 

rapporten. Nedenfor redegøres, hvordan projektet opfylder de følgende tre dimensioner: 

- Subjektivitet teknologi og Samfund (STS) dimensionen opfyldes gennem vores 

teoretiske undersøgelse og brug af, hvordan man skaber interesse hos mennesker til at 

starte med at lære programmering, da programmering løbende bliver en vigtigere 

kompetence at have på arbejdsmarkedet. 

- Design og Konstruktion (D&K) dimensionen opfyldes gennem vores design- og  

testproces af en prototype i form af et spil, der har til formål at skabe interesse i 

programmering hos folk med lille til ingen kendskab inden for dette. Spillet blev 

designet ud fra den indsamlede teoretiske empiri, der lagde grund til vores 
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undersøgelse inden for ovenstående dimension. Vores empiri fra test af prototypen 

bidrager også til refleksion til videreudvikling af designet.    

- Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) dimensionen opfyldes gennem vores 

programmering af spillet og den teknologi den er opbygget af. Hertil vil vi beskrive 

spillets dertilhørende funktionaliteter, mekanismer og de effekter, der skabes fra disse. 

1.5 Afgrænsning 

I denne rapport afgrænser vi os fra et fokus på læring af programmering, og vil i stedet 

fokusere på at fremme interessen for programmering hos folk, der har et meget lille til ingen 

kendskab til dette.  

Selvom projektets hovedfokus er at skabe interesse for programmering, tilkendegiver vi, at 

basal læring inden for feltet er nødvendigt for at skabe denne interesse. Er der ikke en basal 

forståelse for feltet, skabes der blot forvirring snarere end interesse. Læring er dog ikke 

noget, vi i projektet vil holde stort fokus på, da vi fokuserer på de interesseskabende 

elementer i spil.  
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2. Metode 

2.1 Procesværktøj - Problem & Løsningstræ 

Projektorienteret arbejde kræver oftest et fælles mål og en fælles forståelse for formålene 

vedrørende det ønskede resultat. På denne måde sørger man for, at alle parter, som er 

involveret i processen, har en forståelse for rammerne og fremgangsmetoderne for projektet. 

Derfor har vi besluttet at konstruere et problem og løsningstræ for at opnå dette.  

 

Vi vil i vores problemtræ indsætte vores hovedproblem og derefter arbejde ud fra dette. Opad 

i problemtræet vil vi indsætte konsekvenserne til problemet og nedad vil vi indsætte 

årsagerne til problemet. Modsat dette vil vi opstille et løsnings træ som samme struktur, dog 

hvor problemet bliver løsningen. 

 

Efter vores undersøgelse i vores problemfelt kan vi antage, at problemet i forhold til vores 

projekt er, at programmering ikke blive godt nok introduceret. Derfor sætter vi dette ind i 

midten af vores problemtræ (Norad, 1999). 

 

Problem 

Mangel på viden vedrørende programmering blandt studerende på Roskilde Universitet. 

 

Årsager 

Vores vurderinger af årsagerne til dette problem kommer ud fra problemfeltet og vores 

undersøgelser, og dette kan ses trinvist, når man går nedad i problemtræet. Her når vi til 

årsagen ”programmering bliver ikke udbredt nok” og den leder videre til årsagen ”RUC 

studerende bliver ikke introduceret til programmering” 

 

Konsekvenser  

Følger vi trinene op ad, som er konsekvenserne, så ser vi at konsekvenserne til problemet er 

”Virksomheder har færre fagfolk” og ”Ikke nok ser programmering som et muligt valg af 

uddannelse” disse to konsekvenser ender ud i den afgørende konsekvens, som er ”ikke nok 

fagfolk inden for programmering”   

Vi kan antage ud fra vores problemfelt og problemtræ, at den ultimative konsekvens i forhold 
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til, at programmering ikke blive udbredt nok, er at studerende på Roskilde Universitet ikke 

ser programmering som valg af uddannelse. Det er præcist dette vi ønsker at ændre. For at 

finde en mulig løsning til dette, har vi opstillet et løsningtræ (Norad, 1999). 

 

Løsning 

Som løsning til problemet er vores idé at programmere et spil, som giver en introduktion til 

programmering og skaber interesse til dette. Og løsningen består derfor af ”Programmering 

bliver introduceret til RUC studerende”  

 

Årsager 

Følger vi årsagerne nedad, så er vores vurdering af årsagerne, at ”Programmering bliver 

tilstrækkeligt udbredt” og at ”Der bliver lagt vægt på at introducere programmering som 

uddannelsesmulighed”. 

Desuden har vi en anden gren på løsningstræet, som trinvist lyder ”spillet opnår at ramme 

forskellige intelligenser” og derefter “spillet har en introducerende effekt vedrørende 

programmering”. 

 

Konsekvenser 

Konsekvenserne til løsningstræet har vi en antagelse om ender ud i, at ”Programmering bliver 

set som et muligt valg til uddannelse” og ”Tilstrækkelig med fagfolk inden for 

programmering” og “Virksomheder har de uddannede programmører, de har brug for” 

Løsningstræet er selvfølgelig en antagelse, vi har foretaget i forhold til hvad vi forventer og 

ønsker der skal ske. 

 

2.1.1 Delkonklusion  

Problemtræet er konstrueret ud fra gruppens subjektive holdning på baggrund af den empiri, 

vi har læst. Løsningstræet er konstrueret i gruppens antagelse om hvordan vi opnår det bedst 

mulige resultat i projektet. Dette procesværktøj vil vi bruge som et retning vi vil arbejde ud 

fra og hen imod. Dette kan og vil muligvis blive ændret i forhold til vores undersøgelser, 

analyser og konklusioner, som vil forekomme i projektet. Men som udgangspunkt er det ud 

fra dette, vi vil arbejde. 
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2.2 Kvalitativ metode 

Når man taler om metoder til indsamling og håndtering af informationer, bliver der ofte 

skelnet imellem kvantitative og kvalitative metoder. I bogen Kvalitative Metoder af Kirsten 

Pedersen (2001), kommer hun ind på hvordan de humanistiske videnskaber fandt sig mere til 

rette med kvalitative metoder frem for de kvantitative metoder som præger 

naturvidenskaberne og de tekniske videnskaber (Pedersen 2001). ”Hvis vi vil forstå den 

sociale virkelighed kan vi ikke blot efterabe de naturvidenskabelige metoder, men må 

afstemme vore metoder til det sociales natur” (Pedersen 2001, s. 19). Pedersen ser på 

mennesket som et frit individ, der har en fri vilje og tager sine egne beslutninger. Grundet 

dette ser hun ikke, at man kan tage de naturvidenskabelige metoder, og overføre dem til 

undersøgelser af mennesker. Det er derfor vigtigt at kigge på det enkelte individ, da 

mennesket i sig selv er subjektivt og har sine egne holdninger til verden. 

 

Da vi i vores projekt vil arbejde med menneskers evne til at blive motiveret, vil vi bruge den 

kvalitative metode i form af interviews. Dette vil vi gøre da vi i dette projekt arbejder med et 

produkt, der skal være i stand til at fange brugerens interesse, og gøre denne person mere 

interesseret i programmering. 

2.2.1 Observationer  

Observationer er, når man iagttager folk udføre forskellige handlinger og interaktioner i 

forskellige situationer. Det kan blandt andet være, når man skal se, hvordan folk håndterer et 

nyt produkt og hvor intuitiv, produktet er. 

  

Observationer udføres efter hverdagens kompetencer. Man bruger de fysiske sanser og 

forståelsen for de almene sociale forhold, men også forståelsen for hvilken situation, 

personerne er sat i. Konteksten af det vi observerer skal ske ud fra den viden, vi har om den 

konkrete situation og ud fra hvilken informationer projektgruppen går efter at få. 

Projektgruppen har valgt at observere personerne fra en afstand, hvilket vil give gruppen 

mulighed for at se personerne opleve prototypen i et miljø, hvor der er så lidt indflydelse fra 

gruppen som muligt (Hanington et. al. 2012). Dette gør, at vi bedre kan se effekten af vores 

program, når personerne er alene med det og har mulighed for at få informationer på hvilke 

aspekter af programmet, der virker efter hensigten, uden de søger hjælp hos gruppen.  
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2.2.1.2 Noter til observationer 

Det er vigtig for gruppen at tage noter til, hvad der er blevet observeret. Dette skal helst være 

i stikordsform, så det er nemt og hurtigt at få ned. Det er vigtig ikke at skrive disse noter 

foran testpersonerne, da det kan medføre, at de føler sig overvåget og bliver bange for at begå 

fejl. Projektgruppen vil skrive sine egne personlige holdninger ned omkring oplevelser og 

indtryk, da det er med til, at man bedre kan huske stemningen bagefter. Disse noter vil kunne 

bruges som dokumentation for observationerne (Bibdok, 2018). 

2.2.2 Kvalitativ Interview 

Vi vil i dette projekt, gøre brug af de 7 undersøgelsesfaser af Steiner Kvale (2009), til 

strukturen af den empiriindsamling vi har valgt at gøre brug af. 

 

Første fase er tematiseringsfasen, hvor vi vil komme ind på det vi gerne vil have ud af vores 

interviews. I designfasen vil vi herefter arbejde med vores interviewform og de spørgsmål, vi 

gerne vil stille testpersonerne, der prøver programmet. Herefter vil vi komme ind i 

interviewfasen, hvor vi laver det reelle interview af testpersonerne.  I transskriberingen vil vi 

skrive interviewet med testpersonerne ned, hvilket herefter kunne bruges i vores analysefase. 

I analysefasen vil vi så kigge på den data, vi fik ud af interviewet og bruge den information til 

at analysere hvad det er, den indsamlede data siger om programmet. Vi vil herefter komme 

ind i verificeringsfasen, hvor vi vil kigge på, om den enkelte testperson kunne have et bias, 

der ville gøre det interview mindre troværdigt. Som den sidste fase vil vi komme ind på 

rapporteringsfasen. Her vil vi fremstille de fund vi er kommet frem til, ud fra resultaterne, der 

er givet af interviewsne (Kvale, 2009). 

 

Vi vil yderligere gøre brug af Steiner Kvales koncept om “mining” (Kvale, 2009), der 

omhandler formålet af at grave data frem fra testpersonen. Meningen med dette koncept, er at 

vi skal prøve at komme frem til den information som testpersonen, kan have gemt. Det er 

meningen at vi herfra skal grave disse “nuggets” frem fra testpersonen, enten som fast data 

eller subjektiv information. Ved, at vi bruger dette koncept i vores interviews, vil vi være i 

stand til at danne et større overblik over testpersonens intelligenser eller oplevelse med 

programmet. 
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2.4 Valg af programmeringssprog og udviklingsværktøj 

I dette projekt har vi valgt at gøre brug af programmet Unity, udviklet af Unity Technologies, 

til at programmere vores spil. I forlængelse af dette har vi valgt at bruge 

programmeringssproget C#. Dette skyldes, at Unity er et fremragende værktøj til 

programmering af spil, hvis man af tid- eller resurseårsager ikke har mulighed for at lave hele 

spillet fra bunden og op.  

Vores valg af udviklingsværktøj baserede vi på følgende elementer: 

● Hvor nemt er værktøjet at bruge? Hvor meget erfaring har gruppen med dette 

program? 

● Er værktøjet fordelagtigt at lave spil i? 

● Hvilke sprog understøtter det valgte værktøj? 

● Hvor meget arbejde skal der til at få lavet en prototype med de elementer, vi gerne vil 

have? 

Som valg af udviklingsværktøj var der flere mulige kandidater: Game Maker og Processing. 

Begge disse programmer er relativt nemme at arbejde med og gør det nemt visuelt at se, hvad 

man programmerer, da de har indbygget grafisk tegning. Vi erfarede dog, at Processing ikke 

tilbød den mængde kompleksitet, vi søgte i vores spil. Processing er primært beregnet til små, 

visuelle simuleringer eller spil, men bliver straks sværere at arbejde med, når man vil skabe 

mellemstore eller større spil. På grund af dette valgte vi dette værktøj fra. Game Maker har 

gruppen mere erfaring med, og det gør det også muligt at lave mellemstore spil relativt 

hurtigt, men baseret på det, vi i gruppen ønsker at lave som produkt, ville Game Maker vise 

sig for komplekst, da man groft set skal programmere alt fra bunden. Dette medfører ekstra 

pres på gruppen, da det er meget ressourcekrævende at lave et spil fra bunden med tilhørende 

billeder, logik og fysik.  

Vores valg faldt derfor på Unity. Unity er, modsat Processing og Game Maker, skrevet i 

programmeringssproget C#, hvoraf de andre to værktøjer skrives i Java og Game Maker 

Language (GML). Gruppen er samlet set stærkest på disse to sprog, men opvejet med de 

fordele, Unity tilbyder, er det stadig det mest fordelagtige værktøj. I Unity kan man bruge 

det, der kaldes prefabs, som i princippet er en bunke kode, som allerede er skrevet, og som 

man kan bruge i sit projekt. Dette vil uddybes i det tekniske afsnit. Derudover gør Unity det 

nemt at arbejde visuelt, da objekter og andre spilelementer let kan rykkes rundt på, gøres 

større og mindre uden nogen kode overhovedet. Slutvist har Unity også indbyggede interface-
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elementer så som tekstfelter, inputfelter og knapper, vi skal bruge til vores spil, og som let 

kan tilføjes og bruges. Dette vil ligeså uddybes i det tekniske afsnit.  

2.5 Videnskabsteori  

I dette projekt vil vi gøre brug af videnskabsteori som udgangspunkt til at analysere og 

konstatere relevant empiri ud fra vores testforsøg af forskellige iterationer. Vi vil i følgende 

afsnit redegøre for forskellige begrundelsesformer samt hvordan disse senere vil blive 

anvendt i projektet. 

Ordet viden stammer fra de græske ord Episteme og Doxa. Episteme betyder ”den sikre viden 

gennem fornuften”, mens Doxa afspejler antagelser og formodninger. Begge skal indgå i 

viden, som det vil blive tydeliggjort i de udvalgte begrundelsesformer. 

2.5.1 Logisk teori 

Den logiske teori handler om at kunne konstatere sammenhængen mellem hændelse og 

grundlag, som følgende eksempel illustrerer: ”Vi vil ofte nøjes med at sige, at patienten har 

feber, hvor det her er underforstået, at hvis man har feber, er man syg, og at denne patient 

derfor er syg. Når vi arbejder videnskabeligt, er det imidlertid helt afgørende at få 

tydeliggjort og dermed italesat de præmisser, som forudsætter den konklusion, man er nået 

frem til” (Birkler, 2016: s.16). 

2.5.1.1 Formel logik 

Den formelle logik vedrører sammenkoblingen mellem præmisser og konklusion, hvilket er 

essentielt i de udvalgte begrundelsesformer, som nu vil blive introduceret. 

 

2.5.2 Begrundelsesformer 

2.5.2.1 Deduktion 

Begrundelsesformen deduktion består af at begrunde via fornuften. Jacob Birklers bog 

”Videnskabsteori” eksemplificerer godt, hvordan den deduktive tilgang fungerer: ”Alle 

mennesker er dødelige – Sokrates er et menneske. Sokrates er dødelig” (Birkler, 2016: s.67). 
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Figur 1: Hypotetisk deduktive metode 

Her konstaterer vi, at på baggrund af, at alle mennesker er dødelige, og fordi Sokrates er 

menneske, så er han også dødelig. En simpel logisk konstatering ud fra de simple præmisser 

(Birkler, 2016). 

2.5.2.2 Induktion 

Begrundelsesformen induktion består i at begrunde via erfaring. En grundlæggende måde at 

forklare induktion på er, at man generaliserer de erfaringer, som man har tilegnet sig. Hvis en 

person fx er vant til at spise aftensmad hver dag kl. 18.00, så vil man formodentlig konstatere, 

at aftensmaden bliver spist kl. 18.00 i morgen også. Dog falder denne konklusion og dermed 

videns-tilegnelse til jorden den dag, personen ikke spiser aftensmad kl. 18.00. Det 

fordelagtige ved denne begrundelsesform er, at man kan skabe ny viden. Dog er ulempen, at 

denne viden ikke altid kan konstateres at være entydigt sand. Vi kan derfor kun konstatere en 

sandsynlig viden - en usikker viden (Birkler, 2016). 

2.5.2.3 Hypotetiske deduktiv metode 

Den hypotetiske deduktive metode handler om 

at begrunde via falsifikation. Således kan 

tilgangen kort forklares som en blanding af 

deduktion og induktion. Processen i denne 

metode opstilles som set i figur 1: 

Først opstilles forskellige hypoteser. Derefter 

deduceres de forskellige hypoteser via 

fornuften. Dernæst testes disse hypoteser, 

efterfulgt af en induktion, hvor man observerer 

og analyserer testene via erfaring. Til sidst kan man bekræfte eller afkræfte de forskellige 

hypoteser i konklusionen (Birkler, 2016). 

2.5.2.4 Abduktion 

Begrundelsesformen abduktion er karakteriseret ved begrundelse via kreativitet. Abduktion er 

et cirkulært system, som bruges til at validere hypoteser kreativt. Abduktion minder på 

mange punkter om den deduktive hypotetiske metode. Dog bliver forskellen på de to tilgange 

synlig i opstillingen af hypoteserne: ”Vi ligger altid ud med en vis mængde viden om det, vi 

gerne vil undersøge. Denne viden er ikke nødvendigvis videnskabelig i traditionel forstand, 

men er i alle tilfælde noget, vi har erfaret på den ene eller den anden måde”  (Birkler, 2016: 
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s. 80). I abduktion vil vi derefter, baseret på den viden vi har tilegnet os, kreativt prøve at 

forklare hypoteserne vedrørende undersøgelsen. Abduktion som begrundelsesform bruger 

således kreativitet kombineret med fornuft og erfaring til at erkende, om noget er sandt eller 

falsk. (Birkler, 2016) 

2.5.3 Videnskabelig tilgang 

Til vores undersøgelser og vores opstillede hypoteser i projektet vil vi gøre brug af en eller 

flere af disse begrundelsesformer. Dette vil vi gøre både i relation til hypoteserne og til 

analysen af vores empiri. Derudover vil vi fokusere på begrebet forforståelse. Forforståelse 

dækker over det indblik, som man tillægger noget, før man faktisk oplever det. Et eksempel 

herpå kunne være at man bliver anbefalet en bog med den bemærkning, at bogen er utroligt 

god. Baseret på denne forforståelse vil man læse bogen med en positiv indstilling fra starten. 

På denne måde kan den forforståelse, som man danner sig, have en påvirkning af den måde, 

man oplever noget. 

Mennesker søger på automatisk vis en logisk løsning på noget, som de ikke kan forklare. 

Hvis man fx står og ser noget på himlen, som man ikke genkender, så vil man automatisk 

søge efter et svar; 

• Det må være en satellit 

• Det må være et fly 

Man danner sig en forforståelse for, hvad objektet er. Vi vil bestræbe os efter at opstille 

relevante hypoteser, som vi kan teste ved brug af observation og relevante 

begrundelsesmetoder – for på valid vis at kunne konkludere, om de opstillede hypoteser er 

sande eller falske. 

2.6 Prototyping 

I dette afsnit vil vi komme ind på prototyping og hvilke fordele denne tilgang har for designet 

af produktet. 

Meningen med prototyping er at kunne udvikle funktioner på ens design i små iterationer og 

se, hvordan disse fungerer i praksis. “In the later stages of the development phase, users may 

try out a prototype to evaluate the proposed functionality and to identify shortcomings in the 

design. “ (Hertzum et. al. 2012. s.318). Her forklarer Hertzum at brugen af prototyper at godt 

i de senere stadier til at evaluere på prototypen og for at se om den virker efter hensigten. 
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Metoden kan også bruges til at se, hvordan konkrete produktidéer samvirker med produktet. 

Når man udvikler prototyper er det oftest ikke for at bruge det i det rigtig miljø, men hvor 

man sætter det op i et overvåget testmiljø, for at kunne måle de effekter, produktet har.  Det 

er ofte svært at definere de krav til systemet, man skal udarbejde. Dette hjælper prototyping 

med, da det er med til at visualisere, hvordan produktet kommer til at fungere i brug.  

Prototyping er ofte forbundet med at give grundlag for hvilken vej, der skal arbejdes hen 

imod og også en effektiv måde at forstå systemkravene på. (Hertzum et. al. 2012) 

Fordele med prototyping: 

• Gode muligheder for dialog med brugerne – omkring produktet: Via 

prototyper som brugerne nemmere kan forholde sig konkret til og være med til 

at teste. 

• Iterativ tilgang, så der er plads til ændringer hvis noget ikke fungere efter 

hensigten. 

• Giver en stærk fælles forståelse for produktet mellem alle udviklerne og 

brugerne. 

• Gode muligheder for læringsrige eksperimenter baseret på prototyper. 

Ulemper ved prototyping: 

• Deadlines kan overskrides, hvis der bliver videreudviklet for meget på 

produktet. 

• Det er tidskrævende for hver iteration. 

• Det er svært at sige præcist, når produktet lever op til kravspecifikationerne.   

• Det er svært at sige, hvor man er i processen og hvor langt, der er til at målet 

er opnået. 

2.6.1 Prototyping i praktis 

Projektgruppens første prototype blev et læringsspil med hensigt at kunne teste et tidligt 

stadie af projektgruppens ønskede spil. Prototypen blev udviklet med hensigten at kunne se 

den ønskede effekt af de forskellige måder at lære på, som er inkorporeret i prototypen. 

Prototypen har til hensigt at teste forskellige former for interesseskabelse. I denne prototype 

har vi valgt at fokusere på at lære folk omkring forskellige variabler, som er en essentiel start 

til programmering. Prototypen tager spilleren igennem spillet som en figur, hvor meningen 
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er, at man skal komme over forhindringer for at komme i mål og klare spillet. Disse 

forhindringer kan kun klares ved hjælp af kodeskrivning og kendskab til forskellige variabler 

inden for programmering. Ved hver forhindring vil der komme en forklaring om, hvordan 

den variabel, man skal bruge for at løse forhindringen, fungerer.  

• Variabel. I datalogi er en variabel en repræsentation af en mængde eller et 

udtryk, som kan ændres under programmets gang. En variabel kan være af 

forskellige slags datatyper, hvoraf vi i programmet gør brug af strings, 

integers og booleans. 

• String er en datatype, der i modsætning til integers kan indeholde en tekst-

streng i form af sætninger eller lignende, hvor en integer kan indeholde en 

heltalsværdi fra -32768 til +3276. En boolean er en datatype med to mulige 

værdier: true eller false. 

 

Prototypen vil være en bane, hvor alle variabler skal i spil for, at spilleren kan komme 

igennem det hele. I starten af banen, vil prototypen spørge til spillerens navn, og denne vil få 

en forklaring på hvad en String er og hvordan, man sætter en String. Herefter vil brugeren 

have mulighed for at skrive sit navn ind i tekstfeltet, og der vil komme en visuel 

repræsentation af spillerens navn.  Den næste udfordring, spilleren møder er, hvordan man 

kommer over en grøft, som karakteren i spillet helt sikkert ikke kan komme over i nuværende 

fart. Her vil spilleren igen blive mødt med tekst om, hvad en Integer er og hvordan, man 

sætter én i koden. Spilleren skal nu ændre farten for at komme over en grøften.  Det sidste 

spilleren møder før de kommer i mål er en grotte, denne grotte vil lede til en død ende. Ved 

denne døde ende vil spilleren igen blive mødt af tekst omkring, hvad en Boolean er, og 

hvordan man sætter en Boolean, når man skriver kode. Spilleren kan ved hjælp fra tekstfeltet 

kunne få væggen til at forsvinde. Efter dette vil prototypen være gennemført. Designet af 

prototypen vil uddybes i designafsnittet. 
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3. Teoriafsnit 

I dette kapitel vil vi redegøre for de valgte teorier, vi har valgt at arbejde med i projektet. 

3.1 Brugen af spil i en interesseskabende sammenhæng 

Vi vil i dette afsnit komme ind på teorien om spil i en interesseskabende sammenhæng. Til 

dette vil vi gøre brug af  Mathias Poulsen og Ebba Købers bog “The gameIT handbook: A 

framework of game based learning pedagogy”, som beskriver spils evne til at drage spilleren 

ind samt skabe interesse og læring for et givent emne. Dette gør vi for at understøtte vores 

valg i projektet om at lave et produkt i form af et spil, der skal formidle læring og skabe 

interesse om programmering hos brugeren. 

Spil er som medie yderst veloplagt som læringsmetode til færdigheder, som ikke essentielt 

har noget med spil at gøre. Dette er, ifølge Mathias Poulsen og Ebba Køber, fordi spil helt 

består af principper, som gavner, når det kommer til at skulle lære noget. Disse er: 

● Problemløsning.  

● Situeret aktion 

● Feedback 

● Optimerede udfordringer 

● Safe zones 

Disse punkter vil beskrives yderligere herunder (Poulsen og Køber, 2011). 

3.1.1 Problemløsning 

“A game is nothing but a set of problems to solve” (Poulsen og Køber, 2011, s. 21). Uden mål 

er der intet spil. Mellem målet og spilleren er der en række færdigheder, der skal læres og 

mestres. Disse skal optimalt være interessante for at øge spillerens engagement, og spilleren 

skal ved videre spil blive bedre til disse færdigheder. Problemløsning i læringsspil er hverken 

trivielt eller uvigtigt, ligesom det heller ikke er i eksempelvis World of Warcraft eller 

Starcraft 2. 

3.1.2 Situeret aktion 

I traditionel undervisning er det ikke altid muligt for eleverne at se konteksten for det, de skal 

lære. Poulsen og Køber argumenterer eksempelvis for, at det er svært at se, hvad man skal 

bruge af videnen fra fysik, matematik eller samfundsvidenskab til - det er ikke situeret, og 
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konteksten for, hvad man helt præcist kan bruge disse færdigheder til, er ikke klare. Dette 

problem har spil i en højere grad ikke. I spil er det ofte klart, hvilken færdighed, man skal 

lære, samt hvilken opgave, den skal bruges til at løse. Dette skyldes, at man som karakter i 

spillet sættes i en specifik rolle. Eksempler på dette kan være historiske spil, hvor man spiller 

som en historisk baseret konge, eller strategispil, som har økonomiske begreber og 

færdigheder, som skal læres. Her nævnes også spillet Global Conflicts: Palestine, som 

belærer spilleren om konflikten mellem Israel og Palæstina i en situeret kontekst, hvor man 

spiller rollen som journalist i konflikten. Dette højner interessen i stor stil, da meningen med 

den store helhed pludselig kan ses (Poulsen og Køber, 2011). 

3.1.3 Feedback 

I en læringssammenhæng, såvel som spilsammenhæng, er feedback yderst effektivt i 

formidlingen til brugeren, så denne ved, hvordan denne klarer sig, når det kommer til 

løsningen af den pågældende opgave. Spil er specielt gode til at give tilstrækkelig feedback, 

idet mediet tillader feedback på en lang række måder, eksempelvis via tekst, dialog, 

cutscenes, pointtavler, lyde eller vibrationer. Feedback er essentielt i læringssammenhænge, 

da det ellers kan være besværligt ikke bare at regne ud, hvor langt, man er nået, men også, om 

ens fremgangsmåde overhovedet er rigtig. Dette vil være svært at få i en matematiktime, hvor 

læreren ikke har tid til at give feedback konstant, men i et spil kan der i så stort omfang som 

muligt inkorporeres feedback-givende elementer. 

Poulsen & Køber nævner her også begrebet om Flow, hvis teori går ud på at skabe den mest 

indlevende oplevelse for brugeren. Med dette menes, at brugeren skal fuldstændig indsluges i 

universet og kun fokusere på den foreliggende opgave. Flowteorien vil vi komme ind på 

senere i rapporten. 

3.1.4 Optimal udfordring 

Som endnu et led af flow-teorien nævnes den optimale udfordring. Den optimale oplevelse 

for enhver given opgave kræver, at sværhedsgraden er tilpasset brugeren eller spillerens 

færdigheder. Med dette menes, at sværhedsgraden hverken skal være for let eller for svær. Er 

den for let, forekommer opgaven kedelig og skaber derved ikke interesse eller indlevelse hos 

spilleren.   

Er opgaven for svær forekommer opgaven som stressende og angstprovokerende. Er opgaven 

til gengæld imellem disse to punkter vil man have større chance for at opleve, at man 
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kommer i “flow-zonen”, som er en følelse af fuldstændig indlevelse. (Poulsen og Køber, 

2011). Denne teori om flow vil vi komme ind på i teoriafsnittet “Flow”. 

3.1.5 Safe zones 

Spil skaber en sikker zone, hvor der kan eksperimenteres og fejles uden at have store 

konsekvenser, som der ville være i den virkelige verden. At kunne lære uden følelsen af store 

konsekvenser giver en sikkerhedsfølelse, en slags legeplads, hvor spilleren kan 

eksperimentere og interagere med de forskellige elementer, og derved lære at løse opgaver, 

uden at være bange for at fejle. Dette element modvirker negative angstmæssige følelser og 

udgør såvel en langt højere chance for at komme i flow.  

3.2 Flow 

I dette afsnit vil vi redegøre for teorien om Flow. Til dette vil vi støtte os op ad teoriens 

forfatter, den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi og hans bog Flow - The 

Psychology of Optimal Experience fra 1990. Senere i afsnittet vil vi dernæst perspektivere 

teorien til spilmæssige sammenhænge med specielt fokus på undervisningsspil samt spil som 

helhed. Til dette støtter vi os op ad artiklen The Design Principles for Flow Experience in 

Educational Games, skrevet af Kiili et. al. afhandling af dette fra 2012 samt Jenova Chens 

afhandling Flow in Games fra 2006. 

Flow er relevant for vores projekt, da vi gerne vil skærpe interessen for programmering ved 

hjælp af et spil. At designe dette spil ud fra de Flow-mæssige retningslinjer og overvejelser 

kan, i det tilfælde, at det implementeres korrekt, være en fantastisk måde at opnå folks lyst til 

at klare de opgaver, dette kræver. Vores mål med denne teori er derfor at skabe et spil, der 

drager folk ind og giver dem en positiv oplevelse for derved at skærpe deres interesse inden 

for emnet. 

3.2.1 Teorien om Flow 

Flow er en mental tilstand, hvori en person føler sig fuldstændig opslugt i det, denne er i gang 

med. Begrebet er fremsat af den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi i 1975, som 

siden har skrevet flere bøger om netop dette emne. Csikszentmihalyi var og er professor i 

Quality of Life Research Center på Claremount Graduate University. Baggrunden for Flow-

teorien kommer af en række undersøgelser, hvor Csikszentmihalyi forsøgte at finde ud af, 

hvad der skabte glæde blandt en gruppe teenagere, samt hvad de følte, der konstituerede et 
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lykkeligt liv. Disse undersøgelser konkluderede, at testsegmentet følte størst glæde, når de 

var fordybet i en opgave, som krævede deres færdigheder og pressede dem. Dette fænomen 

brugte Csikszentmihalyi til at forme teorien om Flow. Csikszentmihalyi navngav ordet ‘flow’ 

i forbindelse med interviews baseret på førnævnte undersøgelse i 1975, hvor de interviewede 

beskrev følelsen af at være i topform, når det kom til at udføre en spændende opgave. Her 

beskrev de, hvordan det føles som om, de blev revet med af strømmen i en flod, og at 

opgaven føltes som at løse sig selv (Csikszentmihalyi, 1990). 

Flow bruges som begreb til at beskrive en optimal oplevelsestilstand.  

Er man i flow-zonen, mister man overblikket over selvet, tid og sted, og næsten alle ens 

kognitive evner går på at forstå og løse den påliggende opgave, man er i gang med. På samme 

tid opnår man en følelse af at kunne mestre opgaven, og alle bekymringer fjernes. At være i 

flow-zonen er en nydelsesfuld oplevelse, og derfor stræbes der efter at nå den så ofte som 

muligt. Dette skyldes, at opgaven, som skaber flow-oplevelsen, tager al ens opmærksomhed, 

og at der derfor ikke er plads til samtidig at tænke på andre ting, der kunne tynge eller 

påvirke selvet i en negativ retning. Denne følelse kan genkendes fra dagligdagen, hvor man er 

opslugt i et projekt eller lignende, og Csikszentmihalyi forsøger derved at konceptualisere 

begrebet ved at give nogle retningslinjer for, hvordan denne følelse kan opnås. 

Csikszentmihalyi beskriver Flow sådan: “The best moments in our lives are not the passive, 

receptive, relaxing times… The best moments usually occur if a person’s body or mind is 

stretched to its limits in a voluntary effort to accomplish something difficult and worthwhile.” 

(Csikszentmihalyi, 1990, s. 3). Kernepunktet ved at komme i flow er derfor ikke at føle, at 

man ikke behøver at arbejde for at klare en opgave - snarer kræver det, at opgavens mål er 

ønskeligt og at sværhedsgraden til denne er svær nok til, at personen skal presse sig selv for 

at klare den, men at den stadig er mulig. 

 

Ønsket om en optimal sværhedsgrad fremlægger også psykologen Lev Vygotsky i hans teori 

om Zonen for Nærmeste Udvikling (ZOPD). I bogen Mind In Society beskriver han denne 

zone som; “the distance between the [child's] actual developmental level as determined by 

independent problem solving and the level of potential development as determined through 

problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers"(Cole et. 

al, 1980, s.142). Selvom bogen tager udgangspunkt i børns kognitive udvikling, gælder dette 

begreb universelt for alle aldersgrupper, og pålægger stort set de samme kriterier for en 

optimal sværhedsgrad, som i teorien om Flow. Dog har ZOPD et unikt krav, i det at et individ 

kun kan opnå denne zone, ved at blive guidet af en anden person med en større viden. I vores 
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projekt kunne dette eksempelvis være, at spillet er indehaveren af den større viden, der skal 

formidles til spilleren. 

3.2.2 Otte elementer af Flow 

At komme i flow-zonen er ikke begrænset til enkelte typer af opgaver; derimod fandt 

Csikszentmihalyi, at de samme følelser blev beskrevet om flow-skabende aktiviteter af 

forskellige mennesker på tværs af mange aktiviteter og opgaver. En atlet kan føle flow præcis 

på samme måde som en bjergbestiger, en skakspiller eller en computerspiller, så længe de 

nævnte elementer er til stede i den foreliggende opgave. Derfra kogte Csikszentmihalyi dette 

ned til 8 komponenter af flow (Csikszentmihalyi, 1990): 

 

1) Klare mål og straks feedback. I den foreliggende opgave skal målene være klart 

defineret således, at man aldrig er i tvivl om, hvad det endelige mål ved opgaven er. 

Målet kan vise sig på forskellige måder; for en cykelrytter vil det være at krydse 

målstregen, og for en programmør vil det være at fuldføre et program med definerede 

programspecifikationer. Uanset hvordan målet er defineret er det dog vigtigt, at 

opgaven giver straks feedback og ofte viser, hvorledes fremskridt er gjort. Er der ikke 

tilstrækkelig feedback, er det svært at bedømme, hvorledes målet er ved at blive nået 

eller ej. 

2) Balance mellem færdighed og sværhedsgrad. Sværhedsgraden for den foreliggende 

opgave skal altid være pressende og svær, men ikke umulig. Efterhånden som 

personens færdigheder forøges med opgaven, skal dennes sværhedsgrad stige i samme 

grad, således at der altid stræbes efter at blive bedre. Balancegangen er her vigtig; er 

opgaven for let, fremkommer den kedelig og rutinepræget. Er opgaven for svær, 

skaber den frustration og angst for at fejle. 

3) Høj koncentration på den foreliggende opgave. Dette tillader personen til at dykke 

helt ned i opgaven og kun holde fokus på denne. Dette står i kontrast til den normalt 

hektiske hverdag, som kan være forvirrende og ubehagelig. Ved at fokusere dybt på 

opgaven, fokuseres der ikke på uvedkommende ting, og opgaven kan her løses bedre. 

4) Følelsen af kontrol/kontrollens paradoks. En karakteristik for flow er følelsen af 

forøget kontrol over ens handlinger. Kontrol i denne kontekst skal forstås som en 

selvsikker følelse af at have styr på den foreliggende opgave samt det, der kræves for 

at løse den, og ikke en byrde, der er pålagt individet. Derfor kaldes dette også 
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‘kontrollens paradoks’ og forklares af Csikszentmihalyi som ‘control without 

controlling’. 

5) Let og ubesværet. Flow indebærer nemhed ved den foreliggende opgave. Er man i 

flow, virker alt flydende og harmonisk. Ser man eksempelvis en sportskamp kan 

denne virke anstrengende udefra; er spillerne dog i flow, vil de ikke på samme måde 

mærke denne anstrengenhed. Aktiviteten kører stødt afsted, og alle nødvendige 

beslutninger tages spontant, som de bliver nødvendige. 

6) En ændring af tidsfornemmelsen. En betydelige ændring af tidsfornemelse er normalt 

i flow-zonen. Her føles tiden som gående hurtigere end normalt. Som også er sagt i et 

kendt analogi: ‘tiden går hurtigere, når man har det sjovt’. Fordi flow er en behagelig 

og nydelsesfuld oplevelse, er dette fænomen ofte associeret til det. 

7) Sammensmeltning af opgave og bevidsthed. Den fuldstændige kognitive involvering i 

opgaven medfører, at der ikke er plads til bekymringer, frygt, distraheringer eller selv-

bevidst nervøsitet. Med andre ord er alle udefra-kommende stimuli lukket ned, og 

personen bliver ét med sine handlinger i at klare den foreliggende opgave. Dette kan 

ekspanderes til en gruppe af mennesker, der er fuldt fokuserede på at arbejde sammen. 

8) Autotelisk aktivitet. Kommer af de græske ord ‘auto’ og ‘telos’ - henholdsvis ‘selvet’ 

og ‘mål’. I flowzonen bliver opgaven autotelisk, hvilket betyder, at ikke kun målet for 

opgaven, men også selve handlingen for at opnå målet, er en belønning for individet.  

3.2.3 Flow i spil 

I dette afsnit vil vi afklare, hvordan Flow kan skabes i en spils-sammenhæng. Til dette vil vi 

bruge afhandlingen Flow in Games (Chen. 2006) og dernæst The Design Principles for Flow 

Experience in Educational Games (Kiili et. al, 2012). 

 

Baseret på de 8 ovenstående punkter om Flow (Csikszentmihalyi, 1990) fremsætter Jenova 

Chen 3 hovedpunkter, et spil skal indeholde for at kunne skabe flow (Chen. 2006): 

1) Spillet skal være belønnende. Dette hænger sammen med ‘feedback’ som beskrevet i 

Flow-teorien. Med dette menes, at spillet tydeligt skal vise spilleren dennes fremskridt 

i spillet ved hjælp af lyd, billede eller andre modaliteter for at give spilleren en idé 

om, hvordan dennes handlinger skrider mod spillets mål og delmål. 

2) Spillet skal give den rette mængde udfordring og skal på sin vis matche spillerens 

evner. Dette element vil uddybes senere under afsnittet ‘Dynamic Difficulty 
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Figur 2: Flowzonen, Chen, 2006, s. 7. 

Adjustment’. Dette punkt hænger sammen med flow-teoriens element om, at 

færdighed og sværhedsgrad for den foreliggende opgave skal være nogenlunde ens. 

3) Spillet skal give spilleren en følelse af kontrol over spillets gang. Det skal ikke være 

tilfældet, at spilleren er forvirret over, hvad dennes handlinger betyder for spillet. 

Dette hænger sammen med flow-teoriens element om følelsen af kontrol.  

Med disse 3 punkter forklarer Chen, hvad der skaber flow i spil - og dermed også, hvorfor 

nogle spil skaber større afhængighed end andre. Chen nævner her spilserien Civilization (som 

er kendt for sit yderst afhængighedsskabende gameplay) som bevis for, at alt, inklusiv spil, 

kan være sjovt, så længe spilleren kan komme i flow (Chen. 2006).  

 

Et vigtigt element for at skabe flow i spil er, som beskrevet i punkt 2, at sværhedsgraden skal 

tilpasse sig spilleren. Dette fænomen kaldes Dynamic Difficulty Adjustment, eller DDA. 

Meningen med DDA er, at spillet dynamisk skal ændre sværhedsgrad baseret på spillerens 

evner til at komme igennem opgaverne, der kræves af spillet. Hvis spilleren klarer sig dårligt, 

skal sværhedsgraden sættes ned og vice versa. 

Pointen med DDA er, at at spilleren altid skal føle sig udfordret, men stadig have en følelse af 

kontrol. 

 

Som vist på figur 2 skal challenge og 

abilities hænge sammen. Ofte vil 

spilleren opleve, at enkelte dele af 

spillet er svære end andre, men dette er 

ikke nødvendigvis noget, der vil 

ødelægge flow. Som det kan ses på 

figuren, kan balancen mellem 

sværhedsgrad og evner være varierende 

til en vis grad. Mens nogle spillere kan 

hoppe direkte ind i de svære opgaver, 

spillet har at tilbyde, vil andre have problemer med disse og dermed foretrække nemmere 

opgaver.  
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Figur 4: Flowzonen, Chen, 2006, s. 7. 

Spillet skal her optimalt være i stand til 

at kunne tilbyde begge spillergrupper 

en udfordring samtidig med, at den 

ikke er for svær. Dette element er det 

svære ved at implementere DDA i et 

spil (Chen, 2006). Det er vanskeligt at 

ekstraktere og læse spillerens evner i 

forhold til sværhedsgraden og derved 

automatisk lade spillet styre 

sværhedsgraden. Dette er derfor noget, 

man bør lade spilleren vælge selv, eksempelvis i form af opgaver af varierende 

sværhedsgrader, som spilleren kan vælge imellem (Figur 3). 

 

3.2.3.1 Flow i læringsspil 

I dette projekt ønsker vi at lave et spil, 

der skærper interessen for 

programmering. Derfor er det relevant 

at kigge på, hvordan man optimalt 

formidler viden om programmering ud 

til spilleren således, at informationen 

forekommer spændende og interessant, 

og at man som spildesigner stadig kan 

holde spilleren i flow (figur 4). Til 

dette vil vi bruge afhandlingen The 

Design Principles for Flow Experience in Educational Games af Kiili et. al. fra 2012. 

I denne kontekst er der behov for nye element i teorien om flow - spilbarhed samt kognitiv 

feedback. Det kognitive feedback er tilføjet som et værktøj til at få spilleren til at reflektere 

over det, denne skal lære fra spillet. I et læringsspil er det essentielt at kunne eksperimentere, 

da spil som medie giver en fri legeplads, hvor der ikke er store konsekvenser for at fejle 

(Poulsen og Køber, 2011). For ethvert eksperiment, spilleren foretager i spillet, skal dette 

videregive information om, hvorvidt eksperimentet var en succes. Dette skal foregå kontant 

og klart, således at spilleren kan reflektere over sine valg og dermed hurtigere finde en rigtig 

løsning på problemet (Kiili et. al. 2012). 
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Spilbarhed-elementet er tilføjet for delvist at erstatte punkt 7 i Csikszentmihalyi teori, 

Sammensmeltning af opgave og bevidsthed. Dette skyldes, at det ikke i en læringskontekst er 

optimalt, at en opgaveløsning forekommer spontant og automatisk, men derimod giver 

mulighed for aktiv refleksion og beslutningstagen (Kiili et. al. 2012). På grund af dette skal 

en distinktion mellem de lærings- og spilmæssige aspekter af spillet laves. Med andre ord, 

kontrollen af spillet skal stadig designes efter den oprindelige flow-teori, mens det 

læringsmæssige indhold af spillet skal designes efter spilbarhed, således at dette kan 

bearbejdes og reflekteres over af spilleren.  

3.2.4 Delkonklusion 

Flow er forklaret af Csikszentmihalyi som en optimal tilstand, hvori man er komplet opslugt i 

den foreliggende opgave uden nogen form for stress eller pres. I flow-zonen føler man, at 

man har fuld kontrol over ens handlinger. Flow opleves primært i aktiviteter med mål og 

forhindringer, som spil.  

Csikszentmihalyi har fremsat 8 elementer af flow 

1) Klare mål og straks feedback. 

2) Balance mellem færdighed og sværhedsgrad. 

3) Høj koncentration på den foreliggende opgave. 

4) Følelsen af kontrol/kontrollens paradoks. 

5) Let og ubesværet. 

6) Ændring af tidsfornemmelse. 

7) Sammensmeltning af opgave og bevidsthed. 

8) Autotelisk aktivitet. 

Disse 8 elementer mener Csikszentmihalyi er nødvendige for flow, selvom ikke alle er 

nødvendige på samme tid. 

Med henblik på at skabe flow i spil er der nogle specielle designelementer, der er vigtige; 

disse er dog taget med udgangspunkt i Csikszentmihalyis 8 punkter. 

Jenova Chen nævner her 3 punkter, et spil skal indeholde: 

1) Spillet skal være belønnende. Dette hænger sammen med feedback fra flow-teorien. 

2) Spillets sværhedsgrad skal matche spilleren evner. Spillet skal ikke være for let eller 

for svært. Dette hænger sammen med balancen mellem færdighed og sværhedsgrad i 

flow-teorien. 

3) Spillet skal give spilleren en følelse af kontrol over spillets gang.  
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Er disse tre elementer til stede i spillet, kan spilleren lettere komme i flow. 

I et læringsspil er det yderligere nødvendigt, at de læringsmæssige aspekter ikke forekommer 

ubesværet, men snarer giver anløb til refleksion fra spilleren. 

3.3 De Mange Intelligenser 

I dette afsnit vil vi beskrive teorien om de mange intelligenser, og begrunde relevansen og 

brugen af denne i vores projekt.  

 

I 1980’erne introducerede den amerikanske kognitive psykolog, Howard Gardner, teorien om 

de mange intelligenser, som opposition til Alfred Bines intelligens test fra starten af 1900 

tallet, der brugte den stadig udbredte måleenheden IQ (Intelligence Quotient), som i det 20 

århundrede styrede størstedelen af institutioners evalueringen af individers intelligens 

(Gardner, 2006). Dog mener Gardner, brugen af IQ som en universel måleenhed af et 

individs intelligens, skaber urimelige og problematiske evalueringskriterier, da teorien 

foreslår, at hver enkelt individs intelligens, kan opdeles i en række intelligenser, med styrker 

inden for forskellige domæner. Disse intelligenser kalder Gardner "intelligencer” der hver 

især beskriver en menneskelig kognitive kompetence, som et givent sæt af evner, talenter og 

mentale egenskaber (Gardner, 2006). Ifølge Gardner beskriver IQ kun et par af disse 

intelligenser, og undlader størstedelen, hvilket skaber et forkert indblik i et individs fulde 

potentiale (Gardner, 2006).  

 

Gardner opstiller ni typer intelligenser, hvert menneske har i større eller mindre grad: 

1) Musikalsk intelligens. Indebærer at individet har lettere ved at producere og forstå 

musik, rytmer og toner (Gardner, 2006). 

2) Kropslig og kinæstetisk intelligens. Indebærer at individet har lettere ved at styre sin 

egen krop og at håndtere objekter fysisk (Gardner,2006). 

3) Logisk-matematisk intelligens. Indebærer at individet har lettere ved at tænke abstrakt 

og konceptuelt og er stærk på tal- og logikmønstre. Denne intelligens udgøre det 

essentielle domæne IQ tester (Gardner, 2006). 

4) Sproglig intelligens. Indebærer at individet har veletablerede verbale færdigheder og 

lægger mere mærke til meningen, rytmen og lydene af ord (Gardner, 2006). 

5) Rumlig intelligens. Indebærer at individet har lettere ved at tænke i billeder og gør 

brug af visuelt input (Gardner, 2006). 
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6) Interpersonel intelligens. Indebærer at individet læser bedre og reagerer mere på andre 

mennesker, eksempelvis deres humør, motivationer og ønsker (Gardner, 2006). 

7) Intrapersonel intelligens. Indebærer at individet er mere selvbevidst og har mere styr 

på sine indre følelser, værdier og tankeprocesser (Gardner; 2006). 

8) Naturalistisk intelligens. Indebærer at individet har let ved at genkende og 

kategorisere planter, dyr og andre naturlige fænomener (Gardner, 2006). 

9) Eksistentiel intelligens. Indebærer at individet er mere følsom og er i stand til at 

håndtere de dybe og eksistentielle spørgsmål, såsom “hvor kommer vi fra?” eller 

“Hvad er meningen med livet?” (Gardner, 2006). Dog mener Gardner ikke, at denne 

intelligens passer helt ind i de kriterier han har opstillet for hvad, der er en intelligens. 

Problemet ligger i usikkerheden bag de beviser for, om dele af menneskets hjerne 

specifikt har med disse eksistentielle spørgsmål at gøre. Derfor forholder Gardner sig 

kritisk til denne intelligens, og fastslår, at der i alt er 8 ½ intelligenser (Gardner, 

2006).   
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4. Design  

4.1 Designrationale 

I dette afsnit vil vi beskrive de designmæssige overvejelser og valg, vi foretog os, før vi 

udviklede en prototype af vores endelige produktdesign.  

 

Nævnt tidligere i rapporten er projektets fokus interesseskabelse for programmering hos folk 

med en lille til ingen kendskab til programmering. For at undersøge dette, har vi valgt at 

designe og udvikle et produkt, hvor vi kan teste det teoretiske grundlag, vi havde indsamlet 

og arbejdet med for at for forstå, hvordan man skaber interesse hos mennesker. 

Vores valg af teori, der skulle være fundamentet for vores produkt, kom fra et ønske om at 

inddrage og skabe interesse i programmering for en meget bred fokusgruppe, som består af 

studerende på Roskilde Universitet med ingen til lidt programmeringsviden, og som har en 

manglende interesse for programmering. Vores endelige valg, der inkluderede brugen af 

Flow og Gardners mange intelligenser, mente vi passede godt inde for dette kriterium, da 

begge teorier omhandler universelle begreber, der kan bruges i sammenhæng med hvert 

menneskeligt individ.  

Teorien for de mange intelligenser kan hjælpe os med at give en forståelse for de individer, vi 

designer vores produkt til. Ved at forholde os til de forskellige intelligenser under udvikling 

og test af vores produkt kan vi forsøge at implementere elementer, der måske ville være mere 

intuitive for de brugere, der er svage i den logisk-matematiske intelligens, men er stærke i 

andre. For eksempel at gøre vores produkt mere visuelt, der vil hjælpe dem, der er stærke i 

den rumlig intelligens, eller implementere auditivt feedback, når brugeren interagerer med 

produktet, der støtter sig op af den musikalske intelligens.  

Teorien om flow, og de dertilhørende teorier om flow i spil, kan hjælpe os til at designe et 

spil, som er engagerende og interesseskabende for fokusgruppen. Ved at implementere de 

flow-elementer, vi lærer i teorien, kan vi ved hjælp af interviews og observationer analysere 

og konkludere på, hvorvidt designet i tilstrækkelige mængder skaber flow. 

Gennem undersøgelse af eksisterende produkter, der faciliterer læring af programmering, var 

en stor del af disse forskellige former for læringsspil over internettet eller som software. Ud 

fra dette kunne vi konstatere, at spil i læringssammenhæng var en relevant måde at gå til 

vores design, da det virkede som en platform, der kunne vise forskellige aspekter fra 
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programmering på en sjov og intuitiv måde. Dette fandt vi også ud af i teoriafsnittet om 

computerspil i en interesseskabende sammenhæng. Dog var vores fokus ikke specifikt læring 

af programmering, men vi så det var nødvendigt i sammenhæng med flow, stadig at lærer 

brugeren de basale begreber for at skabe en optimal sværhedsgrad, men også for at give 

individet indblikket i, hvad for nogle interessante, men simple programmer, man kan kreerer 

med denne kompetence. Da nogle fra gruppen allerede havde erfaring med spil i tidligere 

projekter og havde interesse indenfor dette felt, så vi et spil i interesseskabende sammenhæng 

som en ideel retning at gå med i vores design. 

Vores spil valgte vi at lave i genren “Todimensionel Platformer”. “Todimensionel” betyder, 

at spillet ses fra siden i et todimensionelt perspektiv, og at der derfor ikke er nogle dybde. 

“Platformer” er en betegnelse for spil, hvori man som spiller styrer en karakter, der kan 

hoppe og bevæge sig fra platform til platform, samtidig med, at der løses opgaver eller 

undgås forhindringer. Valget for denne genre skyldes: 

● De fleste mennesker, der har spillet spil, kender allerede denne genre. Ser man 

klassiske spil som Super Mario eller Sonic The Hedgehog-spillene er det klart en 

genre, de fleste hurtigt ville kunne genkende. Dette er vigtigt for vores projekt, da 

vores fokus ikke ligger på at lære folk spil-relaterede færdigheder - de skal derimod 

komme så naturligt som muligt. 

● Projektgruppen har erfaringer med at lave denne type spil, og vil derfor hurtigere 

kunne programmere det, og genren er som udgangspunkt hurtigere at programmere i 

forhold til andre typer spil.  

● 2D-platformerspil er relativt nemme at designe og udvikle. 

● 2D-platformerspil har tit et meget simpelt og intuitivt regelsæt, der gør det nemmere 

for brugeren at lære hurtigt. Dette medvirker endvidere, at folk, der ikke har den 

største interesse for spil, stadig har mulighed for at gøre brug af programmet. 

● Ved diskussion af brugen af denne genre, fik vi en masse gode ideer til, hvordan vi 

kunne implementere forskellige elementer inden for programmering. 

Inden vi påbegyndte udviklingsfasen, valgte vi at 1. iteration af produktet skulle afgrænses til 

en prototype med fokus på manipulering af variabler.  
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4.2 Beskrivelse af 1. iteration 

I dette afsnit vil vi beskrive vores spil i form af en prototype. Vi vil herunder komme ind på 

spillets mål samt beskrivelse af, hvordan vi har benyttet teorien i spillet. Vi har som beskrevet 

tidligere udviklet spillet i udviklingsplatformen Unity.  

4.2.2 Målet i spillet 

Spillet er en 2-dimensionel platformer, hvori man styrer en karakter, som kan gå til højre, 

venstre samt hoppe. Målet i spillet er at klare en række opgaver, som er klart defineret på 

skærmen. Spillet er opdelt i baner, hvori en bestemt opgave skal løses. En beskrivelse af hver 

bane følger her: 

1) I den første bane er spilleren bedt om at skrive sit navn og at tildele dette navn til en 

string kaldet ‘playerName’. Først, når spilleren har indtastet et gyldigt navn, kan 

denne bevæge sig rundt i spilverden. 

2) I anden bane er spilleren bedt om at ændre en integer-variabel kaldet ‘maxSpeed’, der 

ændrer, hvor hurtigt spilleren kan bevæge sig. Dette er nødvendigt, da der er en kløft, 

som spilleren ellers ikke kan hoppe over. Først, når ‘maxSpeed’ er sat til en højere 

værdi, kan spilleren hoppe over kløften og komme videre til næste bane. 

3) I tredje bane (Figur 5) er spilleren bedt om at ændre endnu en integer-variabel kaldet 

‘jumpForce’, der ændrer, hvor højt spilleren kan hoppe. Dette er nødvendigt, da der 

foran spilleren er en stor pæl, som han ellers ikke ville kunne hoppe op på. Det er 

først, når ‘maxSpeed’ er sat til en højere værdi, at spilleren kan hoppe højt nok til at 

komme op på pælen. Når spilleren er kommet op på pælen ser han en kløft, som skal 

hoppes over. Prøver spilleren dog at hoppe, rammer denne loftet, som dræber 

spilkarakteren. Derfor er det nødvendigt at ændre ‘jumpForce’ igen til noget mindre 

for at komme over.  
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Figur 5: Tredje bane i spillet 

4) I fjerde bane (Figur 6) er spilleren bedt om at ændre en boolean-variabel, ‘isSolid’, 

som skal fjerne en forhindring, der gør, at spilleren ikke kan komme videre. Først, når 

spilleren har gjort variablens værdi false, bliver forhindringen gennemsigtig, og man 

kan nu gå igennem den. 

 

 

Figur 6: Fjerde bane i spillet 

 

Efter disse 4 baner gennemfører spilleren spillet. 

Når en variabel er blevet introduceret til spilleren, forbliver den på til venstre for skærmen 

sammen med dens værdi, så spilleren altid kan gå tilbage, reflektere over dens værdi eller 

ændre den igen, såfremt det skulle være nødvendigt. På den måde mister spillet sin lineære 
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spillestil og medvirker, at spilleren har mulighed for fri leg, når det kommer til de forskellige 

variabler, der kan ændres. 

4.2.3 Design ud fra teori 

I dette afsnit vil vi beskrive spillets udformning. Dette vil vi gøre i forhold til dens mål, 

delmål, udfordringer, udseende samt teoretiske designovervejelser heraf. Dette afsnit skal 

ikke ses som en teknisk beskrivelse af de indre mekanismer af spillet; dette kan læses under 

afsnittet “4.3 Teknisk beskrivelse af 1. iteration” 

Dette afsnit vil deles op med henblik på de teoretiske elementer, vi fandt ud af i teoriafsnittet. 

I starten vil vi forsvare vores design ud fra en flow-skabende sammenhæng, og dernæst vil vi 

beskrive de designmæssige valg, vi foretog for at inkludere så mange intelligenser som 

muligt. 

4.2.3.1 Design ud fra flow 

I dette afsnit vil vi redegøre for de designmæssige valg, vi har taget i vores produkt, for at 

implementere flow-teorien. Til dette vil vi læne os op ad de to teorier om at skabe flow i spil, 

henholdsvis fra Chen og Kiili et. al. 

Som blev beskrevet i teoriafsnittet har Chen opsat 3 punkter, baseret på flow-teorien, som 

skal være til stede i et spil for at kunne skabe flow: 

● Spillet skal være belønnende. Feedback skal være klar og tydelig. 

● Spillets sværhedsgrad skal matche spillerens evner. 

● Spillet skal give spilleren en følelse af kontrol over spillets gang. 

Vi vil her redegøre for, hvordan vi har forsøgt at implementere disse 3 elementer. 

Med henblik på at skabe feedback i spillet har vi taget nogle specifikke, designmæssige valg. 

Vi har forsøgt at skabe feedback på 2 forskellige måder: visuelt og auditivt. Når man i spillet 

skriver et stykke kode ind i inputfeltet og forsøger at køre det, kommer der en tekst op, der 

forklarer, om koden er godtaget eller ej. Hvis koden er godtaget, er teksten grøn og fortæller 

således hvilken variabel, der er ændret samt hvilken værdi, variablen er sat til. Er koden 

derimod ikke godtaget, er teksten rød og fortæller yderligere hvilken fejl, bruger har lavet i 

sin input. Spillet kan læse flere forskellige typer fejl i den kode, brugeren har skrevet og 

dermed mere præcist fortælle spilleren, hvad denne har gjort forkert (Figur 7).  
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Figur 7: Fejlmeddelelse i spillet. 

Spillet kan genkende følgende fejl: 

● Når brugeren har indtastet en variabel, som ikke eksisterer. 

● Når brugeren ikke har inkluderet et lig-med tegn “=” i koden. 

● Når brugeren ikke har indtastet en gyldig værdi til den pågældende variabel. 

Dette øger feedbacken fra spillet, så brugeren så vidt muligt altid har mulighed for at se og 

reflektere over, hvad denne har gjort forkert. Dette er vigtigt, da spilleren altid skal kunne 

føle sine fremskridt mod de forskellige delmål. 

Yderligere har spillet også auditiv feedback. I spillet er der tre forskellige lyde: 

1) En lyd, til når spilleren skriver en kode rigtigt. Denne lyd er positiv. 

2) En lyd, til når spilleren skriver en kode forkert eller dør. Denne lyd er negativ. 

3) En lyd til, når spilleren klarer en bane. Denne lyd er positiv. 

Dette skaber auditiv feedback, således at spilleren altid kan høre, hvordan denne klarer sig i 

spillet. Det er tydeligt at høre på lyden, når der er sket noget negativt. Omvendt er det tydeligt 

at høre, når man har gjort noget rigtigt og derved kan komme videre i spillet. 

Med henblik på, at sværhedsgraden skal følge spillerens evner, har vi også taget nogle 

specifikke designvalg. Spillet har ingen automatisk DDA, men derimod manuel ændring af 

sværhedsgraden. For hver bane i spillet er det muligt at trykke på en hintknap, hvorved 

opgaven bliver bedre beskrevet for spilleren samt kommer med eksempler på, hvordan en 

given variabel af den type, der arbejdes med i opgaven, kan manipuleres. Dette medvirker, at 

hvis spillet er for svært for en spiller, vil denne kunne ændre spillets sværhedsgrad og derved 

lettere kunne følge med. Dette kan ses nede i venstre hjørne på figur 8. 
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Figur 8: Hintmeddelelse 

Med henblik på at skabe en følelse af kontrol har vi forsøgt at mindske presset fra spillet til 

spilleren, så spilleren altid føler, at denne selv har kontrol over spillets gang. Dette gør, at 

spilleren selv kan regne opgavens løsninger ud og derved selv eksperimentere uden nogen 

form for konsekvenser. Derudover er det ikke muligt at tabe spillet - falder man ned eller 

rammer et objekt, der dræber én, starter man blot forfra med den opgave, man var i gang 

med.  

I Kiili et. al.’s teori nævnes der elementet om spilbarhed, der i et læringsspil skal indgå som 

et modstående element til kontrollens paradoks. Her skal læringsdelen af spillet ikke 

forekomme ubesværet, men skal derimod reflekteres over af spilleren og få spilleren til at 

tænke via kognitiv feedback. Den kognitive feedback kommer til syne ved, at spilleren kan 

eksperimentere med det, denne har lært. Når en variabel er lært i spillet kan den ændres efter 

behov af spilleren, hvilket giver et legende element. Derudover er spillerne, som beskrevet 

tidligere, altid informeret om, hvorvidt det, denne har skrevet, er rigtigt. Derved skabes der 

refleksion hos spilleren. Derimod er kontrollen af karakteren simpel og forekommer 

ubesværet. På den måde har vi adskilt de underholdning- og læringsmæssige aspekter af 

spillet. 

Om disse teoretiske designvalg forårsager, at spillerne kommer i flow og føler de gode 

elementer, der blev beskrevet i flow-teorien, vil vi konkludere på i analyseafsnittet. 
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4.2.3.2 Design ud fra de mange intelligenser 

I dette afsnit vil vi redegøre for de designvalg vi har gjort på baggrund af Gardners mange 

intelligenser. Her har vi prøvet at implementere elementer, der passer til flere intelligensers 

præferencer. Denne iteration af designet fokuserer ikke på alle intelligenserne på grund af 

besvær med at implementere elementer til enkelte intelligenser. De intelligenser, vi har haft et 

bevidst fokus at præge gennem vores design, er den logiske/matematisk-, musikalske-, 

sproglige- og den rumlige intelligens.  

 

Logisk/matematisk intelligens: 

Elementer, der forstærker denne intelligens, bliver implementeret i sammenhæng med selve 

spillets mål om at skabe interesse i programmering. Denne intelligens omfatter hovedsageligt 

de kognitive processer, der tages i brug, når man programmerer. Derfor ser vi spillets 

primære fokus, nemlig programmering, som et intuitivt miljø for brugere, der er stærke i 

denne intelligens. Personer med et naturlig anliggende til logisk og matematisk tænkning har 

muligvis allerede en god forståelse for, hvordan spillet gennemføres, og vi vil derfor ikke 

behøve at have et større fokus på at integrere intelligensen i spillet, da det automatisk 

forekommer ud fra vores valg af emne.  

 

Musikalsk intelligens: 

Elementer, der er tiltænkt at forstærke den musikalske intelligens i designet, er de tre 

feedback-lyde beskrevet i ovenstående afsnit. Man kan diskutere, hvor stor virkning så få 

elementer kan have på personer med en stærk musikalsk intelligens, da lydene i spillet ikke er 

centreret omkring rytme og andre musikalske elementer, en person med tilbøjelighed til 

denne intelligens foretrækker. Dog er lyden, der spilles, når man begår en fejl, bevidst 

inkluderet, fordi lyden er off-beat og med en negativ-nedadgående tone. De positive lyde har 

positive, musikalske toner i sig. Når man skriver et stykke kode rigtigt, lyder der et “Tada!”, 

som oftest er positivt. Når man klarer en bane lyder en bjældeklang, som symboliserer 

spænding og mystik for den næste bane. Med auditivt feedback på hvornår spiller gør noget 

rigtig eller forkert, forventer vi at det kan øge intuitiviteten i spillet for brugeren med styrke i 

denne intelligens.  
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Sproglig intelligens: 

Man kan se programmeringssprog som noget, der kan sammenlignes med naturlige sprog. Ud 

fra hvilket programmeringssprog man benytter, kan disse låne mange elementer fra naturlige 

sprog, for at øge dens letlæselighed. Både programmerings- og naturlige sprog behøver en vis 

form for syntaks og struktur for at kunne kommunikere sit budskab. Programmeringssprog er 

mindre komplekse og har, i modsætning til naturlige sprog, ikke samme fleksibilitet til at 

blandes med andre sprog og fortolkes ud fra hvilke kulturer eller kontekster det bruges i (mpi, 

2018). Dog giver det god mening, at personer der er stærke i den sproglige intelligens, 

muligvis også har en fordel inden for programmering, da de bedre kan fortolke og forstå 

meningen bag kode, når de læser det. Hvor intuitivt programmering kan være for en person 

med en stærk sproglig intelligens, hænger dog også stadig sammen med, hvor stærk personen 

er i den logiske/matematiske intelligens, hvilket nævnt ovenfor også betyder en del for at 

forstå og benytte koncepter i programmering. Derfor mener vi, at der er nogle designmæssige 

overvejelser, vi kan implementere i vores spil for at gøre det lettere for brugeren, der er stærk 

i den sproglige intelligens, men ikke stærk i den logiske/matematiske intelligens. 

Hver opgave i spillet har også en konkret og kortfattet opgavebeskrivelse. Hvis brugeren 

stadig er i tvivl, kan “Hint”-knappen, beskrevet i ovenstående afsnit, yderligere hjælpe 

brugeren med en stærk sproglig intelligens med at forstå hvad hver opgave i spillet kræver. 

Hver gang en opgave klares eller fejles, kommer der en skriftlig beskrivelse af, hvad brugerne 

gjorde rigtig eller forkert. Dette designvalg appellerer til den sproglige intelligens, da højere 

læseforståelse her vil øge opgaveløsningen, mens feedbacken heraf også vil appellere til 

andre intelligenser. 

Rumlig intelligens: 

Elementerne i spillet, som henvender sig til denne intelligens, er selve interaktionen mellem 

personen, som spiller spillet og den visuelle feedback, som opstår. Målet er, at denne 

intelligens skal lære spillets funktioner og gøremål ved at lege sig frem via den visuelle 

feedback. Når man ændrer i variablerne kommer der tydelig visuelt feedback på de ændringer 

som er foretaget, som fx. hvor højt figuren hopper, hvor hurtigt figuren bevæger sig, rød tekst 

hvis man foretager sig noget forkert og grøn tekst hvis personen gør noget korrekt. Det er 

blandt andet på baggrund af denne intelligens at spillet er designet som det er. I spillet er der 

et eksempel hvor brugeren skal ændre en boolean til at være false. Dette gør det muligt for 

brugeren at gå igennem en væg, da væggen ændre sig fra at være synlig til usynlig. Det er 
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igennem disse interaktioner hvor den rumlige intelligens forhåbentligt vil forstå budskabet i 

spillet. Desuden har tankegangen vedrørende det æstetiske også haft en stor rolle i forhold til 

denne intelligens. Et af grundlagene for at vælge et 2D-platformer spil er, at vi via dette 

kunne sætte stor fokus på spillets feedback og æstetik i stedet for at arbejde med et 3D spil og 

de komplikationer, det kræver at programmere et sådan spil. Nogle eksempler på vores 

æstetiske valg er f.eks. Figuren, som brugeren interagere med. Den er designet som en robot. 

Begrundelsen for dette er, at brugeren skal have en idé om at robotten er styret af den kode 

som brugeren ændre. Dette skaber forhåbentlig en naturlig relation mellem hvad brugeren 

observerer, og hvad der kommer til at ske i spillet. Blandt andet har vi tilføjet bjerge i 

baggrunden af spillet. Dette er gjort i håbet om at skabe en forståelse for, hvor højt figuren 

hopper og hvor hurtigt. Det er disse designmæssige løsninger vi har valgt at gøre brug af for 

bedst muligt at henvende os til denne intelligens. 

4.3 Teknisk beskrivelse af 1. iteration 

I dette afsnit vil vi beskrive de indre mekanismer af spillet samt hvordan, disse er fremstillet. 

Afsnittet vil groft opdeles som objektorienteret, da dette klart er den letteste måde at beskrive 

et spil lavet på objektorienteret design. 

Til at starte med vil vi forklare, hvordan Unity håndterer objekter og dernæst beskrive de 

væsentlige objekter i spillet. 

4.3.1 Objekters virken i Unity 

I Unity kan et nyt objekt enten laves fra nyt eller fra en eksisterende skabelon kaldet prefabs. 

Hvert objekt i Unity har en række components, hvori al koden, som objektet indeholder, kan 

findes. Hvert component står for en bestemt kode, således at objektets forskellige funktioner 

kan adskilles og i mange tilfælde fungere uafhængigt. I et prefab-objekt findes der allerede 

brugbare components, som man som designer kan gøre brug af. Dette medvirker, at 

designeren kan fokusere på sine egne funktionaliteter og samtidig vide, at andre elementer 

allerede fungerer. 
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4.3.2 Objekter i spillet 

4.3.2.1 Spiller 

Spillet indeholder et spillerobjekt, som er den karakter, spilleren styrer og navigerer rundt i 

banen med. Dette objekt er et prefab, hvilket betyder, at enkelte components allerede er 

programmeret ind i det. I dette objekt er der eksempelvis allerede programmeret bevægelse, 

tyngdekraft og animation. Dette er fordelagtigt for gruppen, da projektets fokus ikke er at 

programmere disse elementer, og at vores tid kan bruges andetsteds. Vi vil derfor ikke 

gennemgå disse components.  

Objektets fart og tyngdekraft kan dog ændres via kode, og dette gør vi brug af i spillet til at få 

spilleren til at løse opgaver:  

 

 

 

Herover ser man nogle af de variabler, vi bruger til at kreere opgaverne til spilleren (Figur 

10). Variablen ‘m_MaxSpeed’ bestemmer eksempelvis, hvor hurtigt spilleren kan bevæge sig 

på x-aksen i en retning. Gøres denne højere, kan spilleren bevæge sig hurtigere. 

‘m_JumpForce’ bestemmer hoppehøjden for spilleren og ‘m_WhatIsGround’ bestemmer, 

hvad der konstituerer solide objekter for spilleren, altså hvilke objekter, han kan kollidere 

med. 

4.3.2.2 Canvas og input 

I spillet indgår der flere interface-objekter, som skal enten læses eller interageres med af 

spilleren. Disse inkluderer tekstfelter, inputfelter og knapper. Alle disse objekter går ind 

under et objekt kaldet et canvas, som også kaldes at være deres parent i dette tilfælde. 

Måden hvorpå disse interface-objekter kører kode er anderledes end andre objekter. Et 

interface-objekt kan kun køre kode fra andre objekters components. I dette tilfælde har vi i 

spillet lavet et objekt kaldet ‘GameController’, som står for at håndtere al den relevante kode. 

I spillet skriver spilleren kommandoer ind i et inputfelt. Dette inputfelt gør det muligt for 

spilleren at skrive et stykke tekst ind i feltet og lade spillet køre funktioner baseret på dette 

input. Inputfelter har et component kaldet ‘On End Edit’. Denne funktion kører hver gang, 

der er skrevet noget i tekstfeltet og trykkes på tastaturets enter-knap. 

Figur 10: Spillets variabler 
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Figur 11: Inputfeltet kalder funktion 

På figur 11 ser man, at inputfeltet kalder GameControllers funktion ReadValue hver gang, der 

skrives noget ind i tekstfeltet. Denne funktion læser inputtet fra tekstfeltet, analyserer det, og 

ændrer elementer i spillet, hvis spilleren har indtastet noget korrekt. 

Vi vil ikke gå i dybden med alle de forskellige kommandoer, spilleren kan skrive, men vil 

gennemgå de meste essentielle.  

4.3.2.3 GameController-objektet 

Først vil vi beskrive funktionen ReadValue, som blev nævnt før. 

I bane nummer 1 er det nødvendigt for spilleren at ændre variablen ‘maxSpeed’ til et heltal, 

da det er en integer. Dette gøres ved først at skrive ‘maxSpeed’ og dernæst et lig-med tegn 

“=” efterfulgt af et heltal. For at tjekke, om dette er tilfældet, bruges denne kode: 

 

Figur 12: GameController kode 

Hvad koden essentielt gør, er først at finde ud af, hvorvidt der er et lig-med tegn i den streng, 

spilleren har indtastet. Dette gøres i linje 32 på figur 12. Resten af koden udføres derfor kun, 

såfremt der findes dette tegn. Hvis ikke, sender spillet en fejlmeddelelse. Dette kan ses på 

billedet herunder, hvor spilleren ikke har inkluderet et lig-med tegn. Fejlmeddelelsen er her 

synlig i øverste højre hjørne: 
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Figur 13: Fejlmeddelelse 

Såfremt der findes et lig-med tegn, splittes strengen i 2 mindre strenge dér, hvor lig-med 

tegnet er. Dettes medfører, at der i den første under-streng kan tjekkes, om variablens navn er 

skrevet rigtigt, og at der i den anden under-streng kan tjekkes hvorvidt, der er indtastet et 

heltal. Dette ses på linje 39 på figur 12. 

Kun hvis disse to krav er opfyldt, vil programmet ændre spillerens værdier. Dette sker på 

linje 41. Spillerkarakterens objekt bliver refereret til og dens variabel ‘m_MaxSpeed’ bliver 

sat til at være den værdi, spilleren indtastede i tekstfeltet. På linje 52 kan der ses den 

fejlmeddelelse der laves, såfremt spilleren ikke har indtastet et heltal i sin kommando. Det 

skal pointeres, at koden i figuren er skåret ned for større læsbarhed. 

De andre opgavers input fungerer principielt på samme måde, blot med andre datatyper end 

integers. I opgaven, hvor en boolean skal ændres fra true til false checkes der igen, hvorvidt 

den indtastede streng indeholder et lig-med tegn, den rigtige variabel samt en valid værdi, 

som er true eller false. I opgaven, hvor man skal skrive sit navn i en String-variabel tjekkes 

der yderligere, hvorvidt brugeren har omsluttet sit navn i anførelsestegn (“tekst“), da dette er 

et krav, når en String skal skrives. 
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Figur 3: Flowzonen, Chen, 2006, s. 7. 

4.3.2.4 Bane-objekter 

I spillet går man med spilleren rundt på banen, som består af solide bane-objekter. Som 

beskrevet i spillerafsnittet har spilkarakteren en variabel kaldet m_WhatIsGround. Denne 

variabel er af typen layermask, som essentielt betyder, at den holder styr på, hvilke andre 

spilobjekter, der har bestemte typer layers. Eksempelvis har alle bane-objekterne én type 

layer, der siger, at de er solide objekter og derfor kan gåes på af spilleren. Andre objekter har 

ikke dette layer og kan derfor ikke kollidere med spilleren. Alle bane-objekter har en såkaldt 

Box Collider som holder styr på alle kollisioner mellem dette objekt og alle andre objekter. 

Ved at slå denne Box Collider fra via kode kan man derfor gøre, at kollisioner deaktiveres for 

det enkelte objekt. Dette udnytter vi i bane 4 i spillet, hvor man skal bruge en boolean-

variabel til at gøre et bane-objekt ikke-solidt. En boolean kan enten være true eller false, og 

ved at læse spillerens input kan vi derved styre bane-objektets Box Collider (Figur 14): 

 

Figur 14: BoxCollider 

Som man kan se på linje 187 spørger vi først, om brugerens indtastede værdi er true. Hvis 

dette er tilfældet, går vi ind og finder Blockage-objektet (det objekt, man i banen skal komme 

igennem) og dernæst dens Component kaldet BoxCollider2D. Denne sætter vi til true, således 

at objektet nu kan kollidere med spillerkarakteren. Har spilleren derimod indtastet værdien 

false, sætter vi objektets BoxCollider2D til false, således at spilleren nu kan komme igennem 

objektet. 
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5. Test af 1. iteration  

I dette kapitel vil vi beskrive, hvordan vi testede vores første prototype. Her vil vi komme ind 

på, hvordan interviewene og observationerne var opbygget og hvordan vi udførte disse. 

5.1 Interviewguide 

5.1.1 Tematisering 

Til dette projekt vil vi gerne undersøge hvordan et program kan lære og motivere individer 

om mulighederne inden for programmering. Vi ville gerne bruge den information, der 

kommer ud af dette projekt til at se, om programmet er i stand til den primære funktion, vi 

ønsker. 

5.1.2 Design af interviewguide  

Vi vil i dette projekt benytte den kvalitative interviewform, hvor vi ser os selv som minere. 

Vi er på udkig efter specifik information fra testpersonerne om deres håndtering og oplevelse 

med programmet. Vi vil yderligere gøre brug af observation af testpersonerne, for at kunne 

danne en større forståelse af, hvordan brugerne håndterer programmet (Kvale, 2009). 

Til dette interview vil vi gå efter en lille testgruppe på fem personer. Alle de interviewede  vil 

være studerende fra Roskilde Universitet med en mindre forståelse af, hvad programmering 

er. Med dette henvender vi os til individer, der aldrig har programmeret før, eller som har en 

meget lille forståelse for det. 

5.1.3 Plan for interview 

Vi vil starte med at introducere testpersonerne for projektet, hvor vi vil forsikre dem om deres 

anonymitet. 

5.1.3.1 Før test 

Første del af spørgsmålene kommer til at handle om den enkelte testpersons intelligenser. Vi 

vil herfra benytte Gardners teori om de ni intelligenser til at danne en forståelse for hvilke 

intelligenser den enkelte person er stærke i. Dette gør vi for empirisk at kunne reflektere over, 

hvorvidt de enkelte intelligenser finder mening med spillet samt hvor, der er plads til 

forbedring. Vi har valgt at strukturere dette interview på følgende måde: 
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1) Først spørger vi ind til personens logisk-matematiske intelligens. Dette skyldes, at 

denne intelligens har med tal, logik og konceptuelle logiske mønstre at gøre. Dette 

skyldes, at det er vigtigt for vores undersøgelse at få klargjort, hvor stærk testpersonen 

er i denne intelligens da vi har en hypotese om, at folk, der er stærke i denne 

intelligens, klarer sig bedst i spillet. 

Vi stiller uddybende spørgsmål til denne intelligens baseret på, hvad testpersonen 

svarer (Figur 15). 

2) Dernæst spørger vi bredt ind til, hvordan testpersonen selv synes, denne lærer bedst. 

På den måde kan vi få en idé om, hvor personens styrker og svagheder ligger samt 

hvilke intelligenser, vi da vil spørge ind til.  

Vi nævner ikke den pågældende intelligens direkte, men stiller indirekte spørgsmål, 

som kan fortælle os lidt om personens styrker og svagheder på denne intelligens. 

3) Nævner testpersonen andre typer intelligenser i sine tidligere svar, vil vi gå i dybden 

med disse, når vi ikke har flere spørgsmål omkring den foregående intelligens. 

Dernæst fortsætter vi, indtil vi har gennemgået alle de intelligenser, vi finder relevant 

for interviewet.  

 



Bachelorprojekt 2018 Roskilde Universitet Humanistisk Teknologi 

45 
 

 

Figur 15: Interviewguide 

Figur 15 der refererer til hvordan vi vil gå igennem med spørgsmålene om brugerens niveau 

inden for deres intelligenser. 

 

Der vil være ni forskellige kategorier af spørgsmål, hvoraf vi har omkring fem spørgsmål 

indenfor hver kategori. (Bilag 1.1) 

5.1.3.2 Efter test 

Vi vil herefter komme ind på testpersonernes erfaring med spillet, hvor vi danner en 

forståelse af, hvordan spillet fungerer, og hvordan de havde det med spillet. (Bilag 1.2) Dette 

interview vil vi bruge til at kunne se, om vores spil underbygger vores teori for flow samt 

analysere, hvorvidt vores spil appellerer til de intelligenser, vi har designet ud fra. 
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Herefter vil vi danne en forståelse for, om forsøgspersonerne har lært noget ud fra spillet. 

(Bilag 1,.2) Dette er spørgsmål, der skal kunne give os en forståelse for, om deres lyst for at 

vide mere om programmering, er blevet større.  

5.2 Observationsguide 

En observationsguide er til for at give et fast fokusområde. Her er det vigtig at tilkendegive 

hvilket former for hændelser og relevante aspekter, man vil kigge efter. Det er vigtigt at 

observatørerne ikke blive for opslugt af guiden og ikke kun vil skrive observationerne ned fra 

denne. Man skal stadig være i stand til at være subjektiv i det perspektiv, at alt man føler er 

vigtig skal skrives ned. 

Vil testpersonen, selv være i stand til at løse prototypen. 

• Hvilke steder sidder testpersonerne fast? 

o Kan de selv komme videre? 

o Bruger de vores hint knap, og hjælper den? 

• Er spillet intuitiv i forhold til hvad man skal gøre? 

o Kan de selv finde ud af hvordan man styrer? 

o Hvordan er sværhedsgraden? 

• En med stærk logisk/matematisk intelligens, vil han klare det bedre? 
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6. Analyse 

6.1 Analyse af testpersonernes intelligenser 

Vi vil i dette afsnit analysere vores testpersoners intelligenser baseret på de svar, de gav i den 

første interviewfase. Til dette vil vi gøre brug af den struktur, vi brugte i interviewfasen, 

hvori enkelte spørgsmål tilhører en bestemt intelligens, og dernæst afkode, hvor stærk den 

enkelte testperson er på de forskellige intelligenser. Intelligensernes styrke vil 

kategoriseriseres ud fra følgende: 

• Ikke stærk. 

• Under-middelstærk. 

• Middelstærk. 

• Over-middelstærk. 

• Stærk 

Afsnittet vil deles op i de enkelte testpersoner og deres svar heraf. Alle interviews kan findes 

i bilag 2. 

6.1.1 Testperson 1: 

I den logisk-matematiske intelligens vurderer vi, at testperson 1 er ikke stærk ud fra de svar, 

vi fik. På alle de spørgsmål tilhørende denne intelligens svarede testpersonen negativt og 

kunne ikke genkende sig i de aktiviteter, vi spurgte om. Personen udtalte at vedkommende 

hadede matematik og var ikke god til hovedregning Vi kan derfor konkludere en svag styrke 

indenfor denne intelligens. 

I den musikalske intelligens vurderer vi, at testperson 1 er stærk. På alle de tilhørende 

spørgsmål til denne intelligens svarede testperson 1 positivt og kunne genkende sig i alle de 

aktiviteter, der hørte til denne intelligens. Personen lyttede til musik hverdag og var i gang 

med at lærer at spille et instrument.  

I den kropslige og kinæstetiske intelligens vurderer vi, at testperson 1 er under-middelstærk. 

Kun på få af de spørgsmål tilhørende denne intelligens kunne personen genkende sig selv. 

Personen var ikke særlig fysisk aktiv og havde det dårligt med sport. Dog kunne personen 

godt lide at kreere ting med hænderne. 

I den sproglige intelligens vurderer vi, at testperson 1 er stærk. På alle spørgsmål tilhørende 

denne intelligens på nær ét svarede personen positivt og genkendende. Personen kunne godt 
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lide at læse, når vedkommende skulle vælge mellem om at få læst en tekst op og selv at læse 

teksten. Valgte personen at de lærte bedst ved selv at læse den. Personen sagde også at 

vedkommende tænkte mest i ord og lærte mest på skrift.  

I den rumlige intelligens vurderer vi, at testperson 1 er under-middelstærk. Kun på ét 

spørgsmål tilhørende denne intelligens svarer personen positivt. Personen havde svært ved at 

fortolke og lærer fra diagrammer.  Personen kunne ikke lide at tegne men følte at 

vedkommende var god til at visualisere ting.  

I den interpersonelle intelligens vurderer vi, at testperson 1 er stærk. På alle spørgsmål 

tilhørende denne intelligens svarer personen positivt og genkendende. Personen synes at 

vedkommende var god til at sætte sig ind i andre menneskers synspunkter og kunne godt lide 

at være i selskab med andre mennesker.  

I den intrapersonelle intelligens vurderer vi, at testperson 1 er middelstærk. På omtrent 

halvdelen af spørgsmålene svarer personen positivt og genkendende. Personen havde det 

svært med at dele sine indre følelser men kun med nogle emner. Personen sagde at 

vedkommende selv reflektere over livet.  

I den naturalistiske intelligens vurderer vi, at testperson 1 er over-middelstærk. På næsten alle 

spørgsmål tilhørende denne intelligens svarer personen positivt eller genkendende. Personen 

havde det blandet med naturen og betegnede sig selv som en by person. Personen var vokset 

op med en kat og havde planer om at købe en køb. Personen sagde at vedkommende samlede 

på sten. (Bilag 2.1) 

 

Opsumeret vurdering af testpersonens intelligenser er således: 

• Logisk-matematisk intelligens: Ikke stærk. 

• Musikalsk intelligens: Stærk 

• Kropslig-kinæstetisk intelligens: Under-middelstærk. 

• Sproglig intelligens: Stærk. 

• Rumlig intelligens: Under-middelstærk. 

• Interpersonel intelligens: Stærk. 

• Intrapersonel intelligens: Middelstærk. 

• Naturalistisk intelligens: Over-middelstærk. 
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6.1.2 Testperson 2: 

I den logisk-matematiske intelligens vurdere gruppen, at testperson 2  er middelstærk inden i 

dette område, ud fra de svar vi fik fra interviewet. Testpersonen havde haft en interesse 

indenfor dette felt, men havde før sin gymnasietid en interesse inden for matematik og 

hovedregning. Dog fortæller testpersonen, at personen føler at vedkommende selv tænker 

logisk inden for problemløsning, ved at overvejer et emne flere gange.  

I den musikalske intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være middelstærk. 

Testpersonen havde en interesse inden for at høre musik, men spillede ikke på nogen typer 

instrumenter, dog syntes testpersonen at vedkommende selv er god til at huske sangtekster 

samt takten på et stykke musik.  

I den kropslige intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være over-middelstærk. 

Personen havde en interesse med at benytte sine hænder og lave praktiske opgaver. Personen 

har dog et mindre fokus på motion og sport.  

I den sproglige intelligens vurderede gruppen testpersonen til at være stærk, da personen 

havde en stor sproglig forståelse for spørgsmålene omkring at udtrykke sig og at på næsten 

alle spørgsmålene svarede testpersonen positiv eller genkendende.  

I den rumlig intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være ikke stærk. Personen 

svarede negativt eller ikke genkendende til de fleste spørgsmål.  

I den interpersonelle intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være en stærk, da 

personen godt kunne lide at være social og svarede spørgsmålene positivt.  

I den intrapersonelle intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være stærk. Personen 

følte sig god til at uddybe sine følelser og svarede spørgsmålene til dette emne positivt. 

I den naturalistiske intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være middelstærk. 

Personen kunne godt lide naturen, og havde de fleste spørgsmål positivt, men det blev aldrig 

dybdegående nok. (Bilag 2.2) 

 

Opsumeret vurdering af testpersonens intelligenser er således: 

• Logisk-matematisk intelligens: Middelstærk 

• Musikalsk intelligens: Middelstærk 

• Kropslig-kinæstetisk intelligens: Over-middelstærk 

• Sproglig intelligens: Stærk 

• Rumlig intelligens: Ikke stærk 

• Interpersonel intelligens: Stærk 
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• Intrapersonel intelligens: Stærk 

• Naturalistisk intelligens: Middelstærk 

6.1.3 Testperson 3:  

I den logiske-matematiske intelligens vurderer gruppen testperson 3 til at være ikke stærk. 

Personen kunne ikke lide matematik og havde svært ved det. Personen svarede de fleste 

spørgsmål negativt. 

I den rumlig intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være stærk. Personen kunne godt 

lide at lære ved hjælp af visuelle midler, og havde næsten alle spørgsmål omkring denne 

intelligens positivt. 

I den musikalske intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være stærk. Personen hører 

ofte musik og spiller instrumenter, og personen svarede spørgsmålene positivt. 

I den sproglige intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være middelstærk. Personen 

læste sjældent, og når personen gør det, skal det helst være noget hurtigt. Personen havde 

også blandede svar mellem negativt og positivt i denne intelligens. 

I den kropslig-kinæstisk intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være middelstærk. 

Personen kan godt lide sport, men der var ofte ting, der kom i vejen for at personen gjorde 

det. Personen svarede blandet på spørgsmålene omkring denne intelligens. 

I den interpersonelle intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være middelstærk. 

Personen kunne godt klare at være sammen med andre mennesker, men fik blandede svar på 

spørgsmålene omkring denne intelligens. (2.3) 

 

Opsumeret vurdering af testpersonens intelligenser er således: 

• Logisk-matematisk intelligens: Ikke stærk 

• Musikalsk intelligens: Stærk 

• Kropslig-kinæstetisk intelligens: Middelstærk 

• Sproglig intelligens: Middelstærk 

• Rumlig intelligens: Stærk 

• Interpersonel intelligens: Middelstærk 
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6.1.4 Testperson 4: 

I den logiske-matematisk intelligens vurderer gruppen testperson 4 til at være ikke stærk. 

Personen var meget bestemt med at påpege, at personen ikke var god inden for de spørgsmål, 

der omhandler denne intelligens, og spørgsmålene viste også dette. 

I den musikalske intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være under-middelstærk. 

Det, spørgsmål personen ytrede sig i at være nogenlunde stærk i, var at vedkommende mente, 

de kunne huske sange og melodier hurtigt. Dette betyder dog ikke en styrke i den musikalske 

intelligens, men at spørgsmålet også kan fungere overlappende på den sproglige intelligens.  

I den kropslige og kinæstetiske intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være over-

middelstærk. Her besvarede vedkommende på alle spørgsmål, som at være stærk i dem alle, 

men påpegede også, at personen ikke havde meget erfaring med at bruge sin hænder til at 

lave eller kreerer en masse ting. Personen følte, at det var noget, personen godt ville kunne 

lide, hvis vedkommende bare gjorde det mere.  

I den sproglige intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være stærk. Alle de tilhørende 

spørgsmål besvarede personen positivt på. 

I den rumlige intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være ikke stærk. Personen 

fastslog klart, er det var en af deres svage sider, heriblandt at billeder og diagrammer 

nødvendigvis ikke hjalp den med at lære eller forstå en given ting, men at det for det meste 

krævede en skriftlig kontekst, der kunne støtte op omkring det visuelle. 

I den interpersonelle intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være ikke stærk. De mest 

essentielle spørgsmål, der omhandler at læse folk og som er kendetegnet for denne 

intelligens, besvarede personen at den var svag i, hvilket er begrundelsen for vores vurdering. 

I den intrapersonelle intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være middelstærk. 

Personen mener ikke, at den reflekterer over livet i nogen stor grad, men kan være et 

udagerende og åbent menneske ud fra hvem, vedkommende er i selskab med. 

I den naturalistiske intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være over-middelstærk. 

Dette begrunder vi i, at personen holder af at være i naturen og understreger, at 

vedkommende har en stor forkærlighed for dyr. (Bilag 2.4) 

 

Opsumeret vurdering af testpersonens intelligenser er således: 

 

• Logisk-matematisk intelligens: Ikke stærk. 

• Musikalsk intelligens: Under-middelstærk.  
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• Kropslig-kinæstetisk intelligens: Over-middelstærk. 

• Sproglig intelligens: Stærk. 

• Rumlig intelligens: Ikke stærk. 

• Interpersonel intelligens: Ikke stærk. 

• Intrapersonel intelligens: Middelstærk. 

• Naturalistisk intelligens: Over-middelstærk. 

6.1.5 Testperson 5: 

I den logiske-matematiske intelligens vurderer vi, at testperson 5 var middelstærk, da 

personen havde god kendskab til matematik og dens begreber. Personen følte godt, at de selv 

kunne være bedre til forståelsen. Derfor er har vi givet testpersonen en middel styrke inden 

for denne intelligens.  

I den musikalske intelligens vurderer vi testpersonen til at være middelstærk. I de tilhørende 

spørgsmål svarede testpersonen blandet til de musikalske spørgsmål ved at have god 

kendskab med musikken og har haft spillet instrument selv. Dog har personen ikke 

dybdegående kendskab til musikkens rytmer og forståelse.  

I den kropslig-kinæstetisk intelligens vurderer gruppen, at testpersonen var over-middelstærk. 

Testpersonen viste, at vedkommende var aktiv og havde en relativ god forståelse for den 

kropslige-kinæstikse intelligens.  

I Den sproglige intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være under-middelstærk. 

Testpersonen havde ikke lysten til at læse og ud fra spørgsmålene virkede det heller ikke til, 

at dette område interesserede personen særligt meget.  

I den rumlig intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være under-middelstærk. 

Testpersonen virkede usikker på disse spørgsmål og havde generelt ikke meget at sige om de 

forskellige emner, hvilket indikerer, at personen ikke har stor kendskab til dette emne.  

I den interpersonelle intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være middelstærk. 

Personen kunne godt lide at være sammen med andre mennesker og synes selv, 

vedkommende havde en god forståelse for hvad, andre tænkte og følte. Dog følte personen 

ikke selv, at vedkommende var god til at løse konflikter, og havde ikke lysten til at blande sig 

særlig ofte.  

I den intrapersonelle intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være under-middelstærk. 

Da personen ikke kunne lide at snakke om sine egne følelser med andre, da personen synes, 

det gjorde sig selv sårbar.  
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I den naturalistiske intelligens vurderer gruppen testpersonen til at være middelstærk. 

Personen er glad for at være i naturen og opholder sig der i begrænsede perioder. Personen er 

glad for dyr, men har ikke og har aldrig haft et kæledyr selv. (Bilag 2.5) 

 

Opsumeret vurdering af testpersons intelligenser er således: 

• Logisk-matematisk intelligens: Middelstærk 

• Musikalsk intelligens: Middelstærk 

• Kropslig-kinæstetisk intelligens: Over-middelstærk 

• Sproglig intelligens: Under-middelstærk 

• Rumlig intelligens: Under-middelstærk 

• Interpersonel intelligens: Middelstærk 

• Intrapersonel intelligens: Under-middelstærk 

• Naturalistisk intelligens: Middelstærk 

6.2 Analyse af flow i spillet 

Vi vil i dette afsnit analysere på, hvorvidt vi opnåede flow i vores spil. Dette vil vi gøre ud fra 

vores observationer samt de interviews, der blev foretaget med testpersonerne efter spillets 

tests. Vi vil her henvise til teorierne samt de elementer af flow, vi har forsøgt implementeret i 

spillet, som kan læses i designafsnittet i rapporten. Først i afsnittet vil vi gennemgå de 3 

elementer af flow i spil samt det ekstra element af flow i læringsspil, vi konkluderede i 

teoriafsnittet. Sidst i afsnittet vil vi analysere, hvorvidt vi observerede flow hos 

testpersonerne under observationerne. 

6.2.1 Analyse af Feedback 

Som nævnt i designafsnittet har vi forsøgt at designe en god mængde feedback ind i vores 

spil, således at dette flow-element er godt dækket ind. 

I vores interviews og observationer var der en generel konsensus om, at spillet gav god 

feedback, og at de fleste testpersoner var klare over, hvornår de gjorde noget rigtigt og 

forkert. Testperson 1 svarede således, at det specielt var med lyden, at personen vidste, når et 

stykke kode var rigtigt eller at en bane var klaret. Den røde tekst, der kommer op, brugte 

personen bagefter for at læse, hvad fejlen var. 

Testperson 4 svarede yderligere, at personen i starten af spillet var i tvivl om, hvordan koden 

skulle skrives, og at vedkommende derfor ikke forstod de fejlmeddelelser, der kom op på 
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skærmen. Efter at personen havde lært at skrive koden, var feedbacken da god. Testperson 4 

understreger også her, at de forskellige fejlmeddelelser, der kan komme, hjalp med at finde 

ud af præcist, hvor fejlen i koden var. Dette er tegn på en god feedback fra spillets side.  

I spørgsmålet om feedback i spillet svarer testperson 5:“The game quickly let me know if it 

was good or bad. Of course you can argue that the false noises can be a bit disturbing to 

some. But once you did it, the “bling” made you more motivated.” (Bilag 2.5.62). 

Spurgt ind til den visuelle feedback uddybede testpersonen yderligere, at det var klart for 

vedkommende, at den røde tekst symboliserede en fejl, og den grønne symboliserede en 

korrekt kode. Dette bakkes op af testperson 2, som udtalte, at det altid var klart, hvad man 

skulle. Testperson 2 uddyber her, at lyden i stor stil var det, der gav den bedste feedback. 

I vores observationer erfarede vi ofte, at feedbacken fra spillet hjalp testpersonerne med at 

indse hvilken fejl, de havde begået, for at komme videre. Eksempelvis så vi, hvordan 

testperson 1 skrev variablen ‘jumpForce’ forkert flere gange indtil personen læste feedback-

teksten ordentligt igennem, der sagde, at variablen, der var indtastet, ikke eksisterede. Her 

observerede vi en refleksion over personens handlinger hvilket endte ud med, at 

vedkommende til sidst skrev variablen rigtigt. På samme vis observerede vi, at testperson 4 

troede, at der skulle være anførelsestegn rundt om værdien for integeren ‘maxSpeed’. 

Feedbacken gjorde det her tydeligt, hvad fejlen var, og personen reflekterede over dette og 

rettede herefter sit svar.  

Dog var der nogle begrænsninger af feedbacken i starten af spillet. De fleste testpersoner 

forklarede, hvordan spillet ikke gjorde det tydeligt nok i den første bane, hvad deres fejl var. 

Dette kom også til synes i vores observation. Der var generelt et problem med første bane, 

der gjorde, at testpersonerne havde problemer med at løse opgaven. I nogle tilfælde var 

hverken fejlmeddelelserne eller hintet tilstrækkeligt til at afvikle dette problem. Testperson 2 

udtaler således: “(...)den måde, det var forklaret på, fangede jeg ikke. For jeg sad og tænkte 

om jeg bare skulle skrive ‘playerName’ nede i hjørnet allerede, og så begyndte jeg at skrive 

sådan noget ”var” men jeg skulle bare skrive ‘=’ og sådan noget.”(Bilag 2.2.53). 

Her forklarer testpersonen frustrationen ved ikke klart at vide, hvordan opgaven skulle løses 

grundet manglende kognitiv feedback fra programmet. 

Elementet af at kunne se sin fremgang i spillet, for at klare de forskellige delmål, konkluderer 

vi ud fra vores empiri er opnået i tilstrækkelig grad i vores spil. For det meste gav 

testpersonerne udtryk for, at både såvel den visuelle som auditive feedback hjalp dem med at 

forstå, hvad de forskellige opgaver gik ud på. Dog kan vi konkludere, at der især i første bane 
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i spillet er mangler - blandt andet, at spillet ikke forklarer, hvordan en string-variabel skal 

manipuleres, eller hvilken fejl, brugeren har lavet. 

6.2.2 Analyse af Sværhedsgrad 

I denne del af analysen vil vi konkludere på, hvorvidt vores teoretiske designvalg vedrørende 

sværhedsgraden i spillet er tilstrækkeligt opnået i vores spil. I vores tests og observationer 

opdagede vi hurtigt et problem med den begyndende sværhedsgrad i spillet. Alle testpersoner 

havde problemer med første bane, selv efter at have læst hintet. I nogle tilfælde sad 

testpersonerne så meget fast, at symptomer på stress og frustration begyndte at vise sig. En 

testperson udtaler således om hintet til opgaven:“Det hjalp ikke. Tværtimod, jeg blev mere 

forvirret til den del med ‘player name’.” (Bilag 2.2.54). 

Dette er meget negativt i forhold til at skabe flow i spillet og er bestemt en del af spillet, der 

skal tages til overvejelse i en videre iteration. 

Til de videre baner i spillet viste sværhedsgraden sig hverken at være for svær eller for nem. 

Hos de testpersoner, som sad fast i en bane, hjalp hintknappen ofte personen med at komme 

videre. Testperson 1 udtaler således, at: “Der var det der hint, og så kunne jeg finde ud af 

det.” (Bilag 2.1.52). 

Derudover gav alle testpersoner udtryk for, at spillet sagtens ville kunne mestres, hvis de fik 

mere tid til at øve sig. Testperson 1 og 2 udtalte yderligere, at de havde en følelse af at blive 

bedre efterhånden, som spillet skred frem. Testperson 3 udtaler således til spørgsmål om, 

hvorvidt spillet kan mestres: “Ja. Sådan nogle opgaver og små spil er nemmere, end hvis det 

bliver et meget større spil. Man kan også gøre det sådan, at man kan tælle points eller med 

tid. Tror bare, det bliver for stressende, hvis folk skal lære at programmere først. Men sådan 

nogle små spil, hvor man kan lave forskellige baner, hvor sværhedsgraden bliver svære og 

svære, det kan man sagtens.” (Bilag 2.4.60). 

Her understøtter personen vores teori om spil som interesseskabende medie. Personen giver 

udtryk for, at fordi man har mulighed for at eksperimentere og lege i spillet uden en følelse af 

pres, vil det læringsmæssige aspekt af spillet blive øget. Personen giver yderligere udtryk for, 

at spillets sværhedsgrad passer godt med de færdigheder, man lærer i løbet af spillet. 

Vi kan konkludere, at spillet har en for høj læringskurv i starten af spillet, hvor der ikke er 

nok information til spilleren til at kunne løse den foreliggende opgave. Til gengæld er 

sværhedsgraden og udviklingen heraf god i resten af spillets baner. Vi konkluderer 

yderligere, at spillet giver mulighed for, at spilleren selv kan styre sværhedsgraden ved at 
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kigge på hintet eller ej. Dette er et mål for at skabe flow, da spillet sjældent bliver for svært 

eller for let.  

6.2.3 Analyse af Kontrol 

I designafsnittet beskrev vi, hvordan vi har forsøgt at implementere en følelse af kontrol for 

testpersonerne i vores spil. Blandt andet har vi forsøgt at give spilleren en følelse af kontrol 

over spillets gang. Med dette menes, at spilleren selv skal spille spillet i sit eget tempo og 

ikke føle sig presset af spillet. Spilleren skal klart vide, hvordan dennes handlinger påvirker 

spillet. Derudover fokuserede vi også på, at spilkarakteren skulle være nem at kontrollere. 

Yderligere vil vi analysere på det ekstra element fra Kiili et. al’s teori om flow i læringsspil, 

‘spilbarhed’. Som beskrevet i teoriafsnittet indebærer dette element, at spillets lærende 

elementer ikke skal forekomme spontane og automatiske, men derimod være genstand for 

refleksion fra spilleren. Dette sker via den kognitive feedback. Dette vil vi derfor også 

analysere på. 

I vores interviews og observationer er der generelt en enighed om, at testpersonerne følte en 

acceptabel kontrol over spillets gang og at de forstod, hvordan deres handlinger havde 

indflydelse på spillet. Dette kom, som beskrevet tidligere, først til syne efter første bane, som 

ikke gav tilstrækkelig feedback. Testpersonerne havde dog to forskellige forståelser af 

kontrol. Den første forståelse kom til udtryk hos testpersonerne 1 og 4; testperson 1 udtaler, 

“Ja, det var rart, at der ikke var en eller anden tid på. For så ville jeg bare give op tror jeg, 

hvis det var.” (Bilag 2.1.61). 

Her kommer det til udtryk, at hvis deres tid blev vist samtidig med de spillede, ville de føle 

en mangel på kontrol. Testpersonerne 2 og 5 har en anden forståelse, der lå lidt i selve 

forståelsen af begrebet kontrol inden for designpricipperne for flow. Testperson 2 udtaler; 

“ja, jeg syntes der var meget frihed til at gøre det man ville.” (Bilag 2.2.60). 

Disse testpersoner så mere det, at være i kontrol, som friheden til at gøre, hvad man har lyst 

til, uden at blive begrænset for meget af regler og bevægelser. Det kan ske ud fra den måde, 

vi formulerede spørgsmålene omkring kontrol inden for de enkelte interviews, at 

spørgsmålene kunne fortolkes på forskellige måder, da vi ikke udspurgte fuldstændigt ud fra 

manuskript.  

Igennem vores observationer og interview viste det sig, at de fleste testpersoner i tredje bane 

hurtigt forstod, at variablen ‘jumpForce’ ville ændre hoppehøjden samt hvordan dette skulle 

opnås, da de i den tidligere bane havde lært, hvordan Integers virkede. Dog ud fra 
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observering og udtalelse fra testperson 3, viste det sig at vedkommende var meget forvirret 

over dette. Testperson 3 uddyber;“Det eneste, jeg ikke følte jeg havde kontrol over, var at jeg 

ikke havde forstået at man selv kunne vælge, hvor meget man hoppede op og ned i spillet.” 

(Bilag 2.3.28). 

I opgavens tekst beskriver vi, at det er muligt at sætte højden af spilkarakterens hop, og da 

testpersonen klarede spillet ved at ændre ‘jumpForce’, må vedkommende også til en vis grad 

at have forstået formålet. Vi antager ud fra dette, at testperson 3 måske havde svært ved at 

sammenligne højden på hoppet og de dertilhørende ændringer, ud fra ‘jumpForce’ variablens 

værdi, da værdien på variablen ikke kunne sammenlignes med naturlige måleenheder, 

herunder meter, ud fra spilkarakterens højde og størrelsen på verdenen.  

6.2.4 Analyse af opnåelse af flow 

I dette afsnit vil vi analysere på, hvorvidt testpersonerne opnåede flow, mens de spillede 

vores spil. Til dette vil vi henvise til de flow-lignende symptomer, der blev beskrevet i 

teorien om flow. Her vil vi både bruge observationer og interviews. 

Som blev beskrevet i teorien om flow, vises følgende symptomer ved flow: 

● Høj koncentration. 

● Let og ubesværet. 

● En ændring af tidsfornemmelsen. 

● Sammensmeltning af opgave og bevidsthed. 

● Autotelisk aktivitet. 

Vi vil i dette afsnit derfor gennemgå disse punkter og konkludere på, hvorvidt de kom til syne 

under interviews og observationer. 

6.2.4.1 Høj koncentration 

I dette punkt vil vi analysere på, hvorvidt testpersonerne følte høj koncentration under 

løsningen af de foreliggende opgaver. 

Til dette punkt havde vi i interviewet spørgsmålene:“Følte du dig opslugt af spillet, mens du 

spillede det?” og “Var du meget koncentreret på spillet?” (Bilag 1.2). 

Svarene på disse spørgsmål var primært positive. Testperson 5 svarede således:“Yeah, I 

would say in these kind of games I am always focused.  With the input field, that is quite 

intriguing, that will always make me focused with the game.” (Bilag 2.5.69). 



Bachelorprojekt 2018 Roskilde Universitet Humanistisk Teknologi 

58 
 

Testperson 4 uddyber: “Ja, jeg følte, at man skulle koncentrere sig om at gøre det. Det er 

ikke noget, du kan gøre samtidig med, at du kan tale med en anden. Det kan jeg i hvertfald 

ikke.” (Bilag 2.4.64). 

Her giver testpersonerne udtryk for, at deres koncentration var høj under spillet. Lignende 

svar fik vi fra de resterende testpersoner. Til spørgsmålet, om testperson 2 følte sig opslugt af 

spillet, svarede personen “Ja, bestemt!” (Bilag 2.2.69). 

På samme måde observerede vi også, at koncentrationen for de foreliggende opgaver blandt 

testpersonerne var høje. Dette kom til syne ved, at testpersonerne næsten ikke snakkede under 

testningen.  

Under observationerne kom det frem, at specielt læringsdelen af spillet, hvor man skal læse 

og afprøve koder, var den absolut største genstand for koncentration. Dette var også vores 

mening med spillet, da de spilmæssige elementer i spillet skulle komme let og ubesværet, 

mens læringsdelen skulle give anledning til refleksion og indlevelse.  

Som beskrevet i det tidligere afsnit erfarede vi, at første bane ikke havde en passende 

sværhedsgrad. Dette blev også reflekteret i koncentrationen, hvor testpersonerne virkede 

stressede og forvirrede over ikke at kunne finde ud af det. 

På baggrund af vores interviews og observationer kan vi her konkludere, at vores testpersoner 

viste tegn på høj koncentration i det meste af spillet. Dog er første bane en undtagelse. 

6.2.4.2 Sammensmeltning af opgave og bevidsthed 

Dette element indebærer, at testpersonens koncentration er dyb nok til, at bekymringer, angst 

og nervøsitet ved opgaven ikke finder sted. Dette indebærer i vores tilfælde også angsten for 

at klare sig dårligt i spillet såvel som at føle sig presset over sværhedsgraden. For at analysere 

dette element stillede vi spørgsmålene “var du bekymret for din præsentation mens du 

spillede?” (Bilag 1.2). 

Til dette svarede testperson 1: “Lige i starten, ja. Men så gjorde jeg det ikke så meget, da der 

var gået et par sekunder.” (Bialg 2.1.71). 

. Testperson 4 svarer yderligere:“Altså ja. Hvis der sidder andre i lokalet, så kan man godt 

tænke over, hvordan man præsterer. Også fordi der er de her lyde, og folk ved jo godt, hvad 

lydene betyder, så det kan godt være lidt en stressfaktor. Men hvis jeg sad alene, ville det ikke 

gøre mig noget.“ (Bilag 2.4.65). 

Her giver testpersonerne udtryk for, at spillet lykkedes i at få dem til at glemme deres 

bekymringer over deres præstation, men at selve observationen skabte et element, der kunne 

være stressende. 
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Derudover stillede vi spørgsmål:“Nød du at spille spillet, og var det tilfredsstillende at 

gennemføre de forskellige opgaver, også med den feedback, du fik?”(Bilag 1.2). 

Her var testpersoner også positive. Testperson 4 svarer således: “(...)ja, jeg synes, det var 

rigtig sjovt at spille det. Det er en god måde at gøre det på, hvis man skal lære at 

programmere.” (Bilag 2.4.62). 

 At testpersonerne nød at spillet vidner på, at dette element er lykkedes. 

6.2.4.3 Let og ubesværet 

I dette punkt vil vi konkludere på, hvorvidt de spilmæssige elementer var lette og intuitive at 

bruge for testpersonerne. Dette står i kontrast til det førnævnte element om koncentration, 

som vi gerne ville opnå i læringsdelen af spillet. 

Til dette punkt stillede vi spørgsmålet:“Følte du, at brugergrænsefladen var let at bruge? 

Altså knapperne, inputfeltet og hintknappen?” (Bilag 1.2). 

Testpersonerne svarede generelt, at de syntes, programmet var let at bruge. Testperson 1 

svarede:“Ja, det synes jeg faktisk. Det er godt, hintknappen er stor.” (Bilag 2.1.65). 

Testpersonen 1 er glad for at det er nemt at finde hintknappen, når det har en stor betydning 

for at komme videre i spillet. Testpersonen uddyber det med:“Lige i starten forstod jeg ikke 

helt, hvad “Run Code”-knappen gjorde, men så prøvede jeg at eksperimentere, og så virkede 

det til sidst meget intuitivt i virkeligheden.” (Bilag 2.1.66). 

Her kommer personen ind på, at programmet har en svær læringskurve, men når man lærer, 

hvordan programmet fungerer, er det let og intuitivt at bruge. Testperson 2 siger:“i starten 

var det ikke helt intuitivt for mig, det var også derfor den faldt for mig (...).” (Bilag 2.2.64). 

Selve styringen af spilkarakteren fandt testpersonerne relativt intuitivt. Testperson 5 svarer 

således: “it was very simple. Very similar to most of the platformer games.”  

(Bilag 2.5.61). 

Testperson 4, som ikke havde meget erfaring med spil, svarede til spørgsmål om, hvorvidt 

karakteren var let at styre: “Ja. Men da jeg hoppede 20 (med jumpForce = 20) synes jeg, den 

hoppede ret højt og blev ved med hoppe højt. Der følte jeg lidt, at når den var i luften, var der 

ikke så meget kontrol over det.”  (Bilag 2.4.56). 

Her ser vi bevis på, at karakterens bevægelse for det meste er let, men at det kan være svært 

at styre, når man er i luften og derfor ikke kan se jorden. 
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6.2.4.4 En ændring i tidsfornemmelsen 

Her vil vi analysere, hvordan testpersonerne antog deres tidsforbrug under testene gennem 

deres svar på spørgsmålene. De får i spørgsmålet beskrevet hvor lang tid, det tog dem at 

gennemføre spillet. 

Testperson 1 svarer til spørgsmålet om, hvorvidt dennes subjektive opfattelse af tiden 

stemmer overens med den tid, det faktisk tog:“Nej, overhovedet ikke! Jeg føler kun, at det tog 

et par minutter ud over det i starten, hvor jeg var dårlig.” (Bilag 2.1.74). 

Testperson 2 uddyber: “Nej, det føltes ikke som 5 minutter, det føltes som om det gik 

hurtigere, men jeg syntes jeg brugte meget lang tid på den del med navnet. Primært et stykke 

tid, og så derefter kun 30 sekunder.” (Bilag 2.2.72). 

Testperson 3 uddyber:“Det synes jeg er meget passende, altså i forhold til den tid der gik. 

Synes jeg at det passede meget godt sammen.” (Bilaf 2.3.33). 

Testperson 4 uddyber:“Nej, jeg følte ikke, der gik over 6 minutter.” (Bilag 2.4.66). 

Testperson 5 uddyber:“The more I got the hang of the mechanics That is when the time kind 

of went very fast. Because in the beginning, as I said, it was really hard to get into the name 

thingy. But after that it was like ‘oh, it is pretty clear, I can jump over it’ and so on. So the 

time at that point went by quite fast.” (Bilag 2.5.71). 

 

Analyserer man disse svar fra testpersonerne, kan man se, at 4 ud af 5 af testpersoner selv 

mener, at deres tidsfornemmelse forsvandt gennem deres testforsøg. Den sidste mener, at den 

tid, der gik og den tid, testpersonen følte der gik, stemmer overens. Det er testperson 3, som 

mener, at testen tog lige så lang tid som forventet. Det er dog yderst relevant at lægge fokus 

på, at 3 ud af de 4 testpersoner, som forsvandt hen i tidsfornemmelsen, mente at de havde 

problemer i starten og at de så derfor ikke oplevede dette i starten. Dette er vigtig information 

til fremtidige ændringer og tilføjelser til næste iteration, da det konkluderer at der i denne del 

ikke har været flow. 

6.2.4.5 Autotelisk aktivitet 

Her vil vi analysere, om teorien om autotelisk aktivitet i flow har haft nogen effekt på 

testpersonerne. 

Testperson 4 uddyber:“Man kan også lege med det. Nu satte jeg det ret højt med, da man 

skulle hoppe, men man kunne også sige “okay, hvad sker der, hvis jeg sætter ‘jumpForce’ til 

10? Eller 15?”. Så man kan teste, hvad der sker, og det gør det ret sjovt.” (Bilag 2.4.50). 
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Testperson 5 uddyber:“I would say so yes. Mainly because there was more, and more 

variables to work with than in the beginning. Then you can use all of these variables in a 

creative way.” (Bilag 2.5.54). 

 

Testpersonerne beskriver heraf, hvordan de legede kreativt med spillet og egentlig ikke tænke 

på at gennemføre spillet, men at bruge det med en legende tankegang. Et tegn på, at vi ikke 

helt har opnået dette, er testpersons 3 citat fra sit andet interview. 

Testperson 3 uddyber: “hmm. Måske en historie, altså karakteren skal dette her for at få fat i 

en præmie eller finde en skat eller et eller andet?” (Bilag 2.3.34). 

Testpersonen mener altså, at det vil give en bedre effekt til spillet, hvis der blev præsenteret 

en præmie eller et mål, som figuren skulle stræbe efter. Dette er noget, som skal overvejes til 

næste iteration. 

6.2.3 Delkonklusion 

Vi konkluderer ud fra vores analyse af de designmæssige elementer af flow samt vores 

analyse af symptomer på flow hos testpersonerne, at vores spil formåede at skabe flow. I 

spillets design fandt vi, at både den visuelle og auditive feedback hjalp testpersonerne med at 

se og høre, hvordan de klarede sig i spillet samt at se, hvor langt de var nået i spillet. 

Sværhedsgraden i spillet passede som udgangspunkt godt til testpersonernes færdigheder. 

Dog fandt vi ud af, at sværhedsgraden i første bane var for høj - beskrivelsen af banens 

opgave var ikke klar nok, og feedbacken på de fejlmeddelelser, der kommer frem i banen, 

hjalp ofte ikke testpersonerne med at komme videre. Resten af spillets baner var tilpasset 

godt til brugerens evner. Dette skyldes blandt andet, at hintknappen kunne tages i brug, hvis 

banen var for svær, hvilket gav testpersonerne hjælp til at komme videre. 

Testpersonerne følte en god mængde kontrol i spillet, både i at styre spilkarakteren men også 

i spillets gang - man kunne spille spillet i sit eget tempo og selv bestemme, hvornår man ville 

gøre hvad. 

Vi observerede, at vores testpersoner under vores tests viste symptomer på flow. Dette kom 

til syne via de elementer, som Mihaly Csikszentmihalyi fremsatte i sin teori. Disse er høj 

koncentration på den foreliggende læringsopgave, sammensmeltning af opgave og 

bevidsthed, let og ubesværet spil (styring af spilkarakteren, brug af userface-elementer osv), 

at aktiviteten blev autotelisk og til sidst en ændring af tidsfornemmelsen.  
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Alle disse elementer kunne vi i højere eller mindre grad se i testpersonerne. Derfor 

konkluderer vi på dette, at flow til en vis grad er succesfuldt implementeret i spillet. 

6.3 Deduktiv-hypotetiske metode 

Vi vil på baggrund af vores logiske tankegang fremstille nogle hypoteser, som vi forventer vil 

blive bekræftet eller afkræftet i den senere konklusion. Vi har i vores test analyseret ud fra 

kvalitativ interviews hvor, i de forskellige intelligenstyper, testpersonerne ligger. Heraf vil vi 

analysere, hvordan testpersonerne har klaret det i forhold til hvilke intelligenstyper, de er.  

6.3.1 Valg af begrundelsesform 

Havde vi valgt kun at gøre brug af den induktive begrundelsesmetode, ville vi gøre brug af 

erfaring til at opstille og bekræfte og afkræfte vores hypoteser. Dette ville resultere i, at vi 

skulle starte med at lave et antal testforsøg og så ud fra dem kunne opstille hypoteser. 

Problemet med dette er, at det kun vil være en sandsynlig sand konklusion. Havde vi besluttet 

os for at begrunde via fornuft, altså den deduktive metode, så havde vi gennem vores 

forforståelse bekræftet, at vi forventer, at den logisk-matematiske intelligens vil være den 

intelligens som klarer spillet bedst og at den kropslige intelligens vil klare det dårligt. Dog vil 

dette blive konkluderet uden empiriske undersøgelser, og derfor er der ikke andet end en 

logisk tankegang som baggrund til konklusionen.  

Det er på baggrund af disse forventninger, at vi valgte at gøre brug af den deduktive 

hypotetiske metode, da den indeholder begge disse begrundelsesformer. Vi mener, at denne 

metode giver os det et godt indblik i, om vores hypoteser bliver bekræftet eller afkræftet. 

6.3.2 Deduktive hypoteser 

Vi har i gruppen opstillet 5 hypoteser gennem en logisk begrundelse. 

1) Personer, som er stærke i den logiske matematiske intelligens, vil gennemføre spillet 

hurtigere. 

2) Personer, som er stærke i den sproglige intelligens, vil forstå opgaverne hurtigt. 

3) Personer, som er svage i den logiske matematiske intelligens, vil have besvær med at 

løse opgaverne i første forsøg. 

4) Personer, som er stærke i den rumlige intelligens, vil reagere positivt på den visuelle 

feedback, som spillet giver. 
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5) Personer, som er stærke i den musikalske intelligens, vil reagere positivt på den 

auditive feedback, som spillet giver. 

Som brug af den deduktiv-hypotetiske metode skal vi nu bekræfte eller afkræfte vores 

formodede hypoteser, som vi logisk har fremstillet. Dette skal gøres ud fra vores 

interviewanalyse og vores erfaring, som vi har opnået ved observationerne af testpersonerne. 

6.3.3 Analyse af hypoteserne 

I denne analyse vil vi gennem vores erfaringer med interviews og observationer bekræfte og 

afkræfte de opstillede hypoteser, som står i ovenstående afsnit. 

6.3.3.1 Hypotese 1 

Denne hypotese er: ”Personer, som er stærke i den logiske matematiske intelligens, vil 

gennemføre spillet hurtigere” 

Til denne hypotese tog vi fat i de testpersoner, som var stærke i den logisk- matematiske 

intelligens. Til dette kiggede vi på testperson 2 og 5. Begge disse testpersoner var vurderet til 

at være middelstærke i denne intelligens.  Ifølge vores hypotese ville begge disse testpersoner 

gennemføre spillet hurtigere end dem, som var svage i denne intelligens. Testperson 2 

gennemførte spillet på 316 sekunder og var derfor den, som gennemførte spillet hurtigst af 

alle testpersonerne. Testperson 5 gennemførte spillet på 358 sekunder og var derfor den, som 

gennemførte spillet anden hurtigst. Ud fra disse erfaringer kan vi konkludere, at vores 

hypoteser ud fra testene bliver bekræftet. 

6.3.3.2 Hypotese 2 

Denne hypotese er: ”Personer, som var stærke i den sproglige intelligens, vil forstå opgaverne 

hurtigt”. 

Til denne hypotese tog vi fat i de personer, som var stærke i den sproglige intelligens. Til 

dette kiggede vi på testperson 4, 2 og 1. For at bekræfte eller afkræfte denne hypotese skal vi 

gå i dybden med de observationer, vi gjorde under disse testpersoners testforsøg. 

Her vil vi tjekke om testpersonerne hurtigt fandt svar i vores tekst i spillet. 

  

Testperson 1: 

”I anden bane forstod testpersonen ikke, at man skulle læse teksten øverst på skærmen. Igen 

gjorde vedkommende brug af hintet, og forstod hvordan integers virkede. Testpersonen 

ændrede ‘maxSpeed’ til 10 og hoppede over kløften.”  
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”I fjerde bane kom testpersonen til forhindringen og læste opgaven. Testpersonen skrev 

koden rigtigt i første forsøg og kom igennem spillet. Brugte IKKE hint.” (Bilag 4. Testperson 

1). 

Gennem disse observationer kan vi konkludere, at testpersonen tydeligt forstod den 

hjælpende tekst og efter at have læst denne gennemførte banerne. 

  

Testperson 2 

”I bane 1 starter testpersonen med at læse opgavebeskrivelsen grundigt. Læser hintet grundigt 

før personen overhovedet prøver at skrive noget. Skriver først “name of variable = 

playerName” Forstår ikke syntaksen. Prøver dernæst at skrive ’=playerName’. Forstår til 

sidst syntaks og får skrevet navnet rigtigt” 

”I bane 4 forstår vedkommende hurtigt, at isSolid skal sættes til false og vinder her spillet.” 

(Bilag 4. Testperson 2). 

  

I første opgave fejler testpersonen, selvom opgaven er blevet læst grundigt. I bane 4 forstår 

testpersonen opgaven hurtigt og vinder spillet i første forsøg. 

 

Testperson 4: 

”Brugte tid i starten på at læse teksten på skærmen, før testpersonen overhovedet prøvede at 

styre. Læste hintet og skrev “playername”, altså forkert. Forstod ikke, at value skulle 

omringes af anførelsestegn. Skrev til sidst koden rigtigt og kom videre ved blandt andet at 

læse hintet.” (Bilag 4. Testperson 4). 

”I fjedre bane læste personen beskrivelsen i noget tid og klarede dermed banen i første 

forsøg.” (Bilag 4. Testperson 4). 

Når vi ser på observationen fra første bane kan vi se, at selve opgaven er forstået, men at 

testpersonerne fejler i at skrive det korrekt. Dog kommer testpersonen videre ved at bruge 

hintet. I fjerde bane er testpersonen nu så erfaren med at læse opgaverne, at personen bruger 

tid på at læse opgaven grundigt og gennemfører herefter banen i første forsøg. Testpersonen 

bruger altså tydelig brug af sine sproglige kompetencer til at gennemføre spillet, selvom der 

til tider opstod problemer med at forstå opgaven et hundrede procent. 

 

Delkonklusion 

Skal vi ud fra disse erfaringer bekræfte eller afkræfte vores hypotese, er det relevant at 

fokusere på, at alle testpersonerne bliver bedre igennem processen, men at den største del af 
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dem havde besvær med første del af spillet. Derfor må vi konkludere, at den sproglige 

intelligens hurtigt forstår opgaverne, men ikke altid løser den hundrede procent korrekt. 

6.3.3.3 Hypotese 3 

Denne hypotese er: ”Personer, som er svage i den logisk-matematiske intelligens vil have 

besvær med at løse opgaverne i første forsøg” 

For at bekræfte eller afkræfte denne hypotese vil vi analysere på, hvordan testpersoner, som 

er svage i den matematisk logiske intelligens, klarer opgaverne i første forsøg. 

Testpersonerne til validering af denne hypotese består af testperson 1, 3 og 4. For at bekræfte 

eller afkræfte dette vil vi kigge på observationerne fra disse testpersoner og se hvordan, de 

klarede opgaverne i deres første forsøg. 

 

Testperson 1: 

”Har svært ved at forstå første bane.” (Bilag 4, Testperson 1). 

”I anden bane forstod testpersonen ikke, at man skulle læse teksten øverst på skærmen.” 

(Bilag 4, Testperson 1). 

”I tredje bane ændrede personen jumpForce til 7. Hun skrev navnet på variablen forkert flere 

gange, før hun så, hvordan den skulle skrives.” (Bilag 4, Testperson 1). 

Observationerne fra denne testperson konkluderer, at netop denne testperson har svært ved 

banerne i første forsøg. Dette kommer til udtryk i, at ingen af banerne bliver gennemført i 

første forsøg.  

 

Testperson 3: 

”Første bane. Begynder med at læse og læser ordet variabel højt. Hurtigt opdager 

testpersonen tekstfeltet, men skriver kun navnet. Finder hintknappen og prøver sig forvirret 

frem med hvor meget tekst der skal på. Løser det til sidst.” (Bilag 4, Testperson 3). 

”I bane 2. Læser sig frem til at bruge piletasterne. Siger højt ”hvad skal jeg så.” 

Læser så videre og begynder at skrive ny kode dog uden at slette det, som allerede står. 

Forvirringen gør, at personen trykker på hintknappen og begynder at læse. Dette ender med, 

at vedkommende løser det efter hintet.” (Bilag 4, Testperson 3). 

”I bane 3. Han får en fejl i Jumpforce, fordi det er stavet med lille f. ændrer jumpforce til 100 

(leger med jumpforce). Han har svært ved at vurdere hvor højt og lavt jumpForce skal sættes 

til i forhold til at hoppe over “bjerget” og derefter komme videre.” (Bilag 4, Testperson 3). 

”Bane 4. Han siger ”er der kommet en ny besked af sig selv?”. Læser tekst og laver 



Bachelorprojekt 2018 Roskilde Universitet Humanistisk Teknologi 

66 
 

hurtig boolean. Han skriver False med stort F, og derfor fungerer det ikke. Personen sidder 

heraf fast i lang tid.” (Bilag 4, Testperson 3). 

Der er en tydelig ensformig struktur i noterne fra testperson 3. Vedkommende gennemfører 

ingen af banerne i første forsøg. Dette kan også ses på tiden, det tog for vedkommende at 

gennemføre spillet, som var den langsommeste af alle og var 645 sekunder. 

 

Testperson 4: 

”Brugte tid i starten på at læse teksten på skærmen, før vedkommende overhovedet prøvede 

at styre. Læste hintet og skrev “playername”, altså forkert.” (Bilag 4, Testperson 4). 

”I anden bane forstod personen efter noget tid ved at læse teksten, at maxSpeed skulle 

ændres, men skrev anførelsestegn rundt om dette ligesom i opgave 1.” (Bilag 4, Testperson 

4). 

”I tredje bane havde vedkommende forstået teknikken (bag integers) og ændrede jumpForce 

til 20. Forstod med det samme, at man ikke måtte røre loftet og ændrede jumpForce til 7 igen. 

Gjorde ikke brug af hint..” (Bilag 4, Testperson 4). 

”I fjedre bane læste personen beskrivelsen i noget tid og klarede dermed banen i første 

forsøg.” (Bilag 4, Testperson 4). 

Vi kan konkludere, at der en tydelig forbedring i denne test for testperson 4. I starten tager 

det tid, og der forekommer fejl i opgaveløsningen, men som spillet skrider frem, bliver 

testpersonen bedre og gennemfører derfor både bane 3 og 4 i første forsøg. 

 

Delkonklusion 

Konklusionen på denne hypotese må heraf være, at den er bekræftet i de fleste af tilfældene, 

da 2 ud af 3 af testpersonerne ikke på et eneste tidspunkt gennemfører en bane i første forsøg. 

Dog bliver det til en sandsynlig konklusion, da vi observerer, at testperson 4 bliver bedre og 

senere hen opnår at gennemføre banerne i første forsøg. 

6.3.3.4 Hypotese 4 

Denne hypotese er: ”Personer, som er stærke i den rumlige intelligens, vil reagere positivt på 

den visuelle feedback, som spillet giver” 

Til validering eller falsifikation af denne hypotese vil vi analysere på observationerne fra 

testperson 3. 

 

Testperson 3: 
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”Han har svært ved at vurdere, hvor højt og lavt jumpForce skal sættes til i forhold til at 

hoppe over “bjerget” og derefter komme videre.” (Bilag 4, Testperson 3). 

“Siger højt ” hvad skal jeg så” læser så videre og begynder at skrive ny kode. Dog uden at 

slette det, som allerede står. Forvirringen gør at han trykker på hint og begynder at læse.” 

(Bilag 4, Testperson 3). 

Gennem observationerne fra testen skal denne hypotese afkræftes, da det på ingen måde 

kommer til udtryk, at testpersonen bliver positivt påvirket af spillets visuelle feedback. Vi 

observerede, at personen sad fast i anden bane, og at den visuelle feedback, der kom frem via 

fejlmeddelelse, ikke hjalp på personens forståelse. Dog er det relevant at sige, at hypotesen er 

delvist afkræftet, da der kun er testet på én person, som var stærk i den rumlige intelligens. 

6.3.3.5 Hypotese 5 

Denne hypotese er: ”Personer, som er stærke i den musikalske intelligens, vil reagere positivt 

på den auditive feedback, som spillet giver” 

For bedst mulig at bekræfte eller afkræfte denne hypotese vil vi analysere observationerne og 

interviewene på de testpersoner, som er vurderet til at være stærke inden for den musikalske 

intelligens. 

 

Testperson 1: 

Testperson 1 blev vurderet til at være stærk inden for den musikalske intelligens. Da 

testperson blev spurgt ind til feedback fra spillet, svarede testpersonen at  ”Igen, lagde ikke så 

meget mærke til teksten. Men lydene var rigtig gode.” (Bilag 2.1.69). Dette stemmer overens 

med hypotesen om, at de personer, der var stærke i den musikalske intelligens, reagerede 

positivt på den auditive feedback. Der skal dog gøres opmærksom på, at der kun var én 

testperson, der var stærk indenfor den musikalske intelligens. Dette vil sige, at man skal stille 

sig selv kritisk over for hypotesens godtagelse. 

6.3.4 Delkonklusion 

De hypoteser, vi havde sat os angående de forskellige intelligensers forståelse for spillet var 

primært rigtige. Hypotese 4 om den rumlige intelligens er dog afkræftet, da testpersonen ikke 

havde så let ved at læse og forstå spillets visuelle feedback, som vi havde antaget. Derudover 

er hypotese 4 og 5 svære at konkludere endeligt på, da kun én testperson opfyldte de 

opstillede krav, vi satte til hver hypotese. 
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Vi fandt, at personer med stærk matematisk-logisk intelligens klarede spillet hurtigst, hvilket 

var vores hypotese 1. Hypotese 2 om den sproglige intelligens er for det meste bekræftet, 

selvom ikke alle testpersoner forstod og klarede opgaverne lige hurtigt. Hypotese 3 er 

sandsynlig, da 2 ud af 3 testpersoner ikke klarede en bane i første forsøg. Dog blev den sidste 

testperson bedre, som spillet skred frem. 

Hypotese 4 og 5 om henholdsvis den rumlige og musikalske intelligens er afkræftet delvist, 

da der kun var én person med denne intelligens til hver. 
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7. Diskussion 

I dette afsnit vil vi stille os kritiske over for følgende problemstillinger, der opstod under 

projektforløbet: 

7.1 Påvirkning i observationer 

Gruppen har under observationsmetoden sagt at vi vil observere testpersonerne på en afstand 

og prøvede at påvirke testpersonerne så lidt som muligt. Det er svært at observere nogen uden 

at påvirke dem. Bare det, at gruppen sidder i rummet, når de prøver spillet, påvirker 

testpersonerne. De vil føle en stressfaktor bare af at være med i testene og samtidig med, at 

gruppen sidder i rummet, ville man kunne argumentere for, at dette ville påvirke vores 

observationer. Gruppen blev også nødsaget ved nogle af testpersonerne at gå ind og hjælpe 

dem videre, fordi testpersonerne sad så meget fast. Dette bryder igen med vores 

observationsmetode, men hvis gruppen ikke havde gjort det, ville det være et spørgsmål, om 

de overhovedet vil gennemfører spillet. Der vil dog stadig kunne argumenteres for, at 

observationsmetodens mål om at skabe følelsen af brugeren skulle klare sig selv og gruppen 

skulle observere brugernes personlige brug af spillet, stadig er opnået. Testpersonerne fik at 

vide at der ingen hjælp var fra gruppen og at de bare skulle ignorere os, hvilket ud over vores 

indblanding i starten stadigvæk blev opfyldt. 

7.2 Antallet af testpersoner 

Til at teste vores produkt i dette projekt havde vi en liste af testpersoner på 5 mennesker. Vi 

formoder, at en forøgelse af dette nummer ville være fordelagtigt for vores empiri. Dette 

skyldes følgende: 

● Vores hypoteser fra den deduktiv-hypotetiske metode omkring de forskellige 

intelligensers præstation i spillet ville være mere tydeligt afkræftet eller bekræftet. Vi 

erfarede, at der i nogle hypoteser kun indgik én testperson, hvilket måske ikke giver et 

fuldt billede af hypotesens sandhed. 

● På samme måde kan man argumentere for, at vores empiri om, hvorvidt flow er 

implementeret, ville være mere tydeligt, såfremt vi havde testet spillet på flere 

testpersoner. Den empiri, vi fik fra projektet, synes projektgruppen er god, men flere 

testpersoner ville bestemt have forøget kvaliteten. 
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7.3 Vurdering af testpersoners meget subjektive intelligenstyper 

Som validering af vores hypoteser har vi valgt at bruge den hypotetisk deduktive metode. For 

at gøre dette har vi, ud fra vores interviews, vurderet hvilke intelligenser, testpersonerne var 

stærke i. Her står det dog til diskussion, om man ud fra disse metoder kan vurdere og 

konkludere, hvor testpersonerne ligger i de forskellige intelligenser. Ønsker man et sådan 

resultat, så skal det konstateres så objektiv som muligt. Vi kan ud fra vores måde at spørge 

ind til, hvordan testpersonerne lærer, ikke undgå at have en subjektiv påvirkning på 

testpersonerne. Det samme er også gældende under testforsøgene da vi har siddet og 

observeret dem, hvilket også kan have en effekt på resultatet. Desuden kan testpersonerne 

kun svare på interviewspørgsmålene ud fra deres egen subjektive holdning. Dette skaber en 

usikkerhed da dette ikke nødvendigvis er korrekt. 

7.4 Diskussion af spil som det rette værktøj 

I projektet valgte vi at lave vores produkt i form af et spil, der skulle skabe interesse hos folk 

indenfor programmering. Vi synes selv, at vores belæg for at vælge dette værktøj er på plads, 

specielt i form af spils evne til at skabe spændende opgaver, leg og eksperimenteren. Dog 

tilkendegiver vi, at spil som medie ikke appellerer til alle slags mennesker, og dette er 

bestemt en ulempe for projektet. Vi snakkede tidligt i projektet om at lave fysiske 

legeredskaber, i form af klodser eller lignende, der skulle kunne formidle viden og interesse 

om programmering. Givet vores teoretiske valg, processværktøj samt interessen fra gruppen 

valgte vi dog at fokusere på spil i stedet. 

7.5 Reel opnåelse af interesse for programmering 

I anledning af vores interviews stillede vi spørgsmål, der handlede om, hvorvidt 

testpersonerne syntes, deres interesse for programmering var blevet forøget efter at have 

spille spillet. Selvom enkelte testpersoner svarede, at deres interesse var forøget, er dette på 

kort sigt svært at vurdere, om er rigtigt. Dette skyldes, at testpersonerne kan være påvirket af 

at de netop lige har færdiggjort spillet. Derudover har det muligvis en effekt at det er dem, 

som interviewer, der er produktets skaber. Dette påvirker testpersonerne til at svare positivt 

på hvad, intervieweren ønsker. Kan vi ud fra vores test konkludere, at vi har skabt en 

interesse inden for programmering blandt testpersonerne? For at validere dette, vil vi senere 
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hen tage kontakt til testpersonerne et par måneder efter og her spørge ind til, om deres 

interesse for programmering har ændret sig siden testforsøget. 
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8. Konklusion  

I dette projekt har vi haft problemformuleringen: 

 

Hvordan kan man, ved hjælp af et spil, skærpe interessen for programmering blandt 

studerende på Roskilde Universitet, som ingen erfaring har med dette? 

 

I projektets forløb har vi skabt os en del viden om, hvordan man bærer sig ad med at designe 

et interesseskabende spil. Til dette har vi brugt teorien om flow samt dertilhørende teorier 

om, hvordan dette skabes i spil. Dette har vi gjort via vores produkt, som er et 2D-

platformerspil. Til at programmere vores spil gjorde vi brug af programmet Unity fra Unity 

Technologies, som viste sig at være det bedste valg for projektgruppen grundet dens simple 

brugbarhed og nemme læringskurve. Vi brugte her C# som det valgte programmeringssprog. 

I spillet styrer man en karakter, som ved hjælp af kode skal klare forskellige opgaver, som at 

ændre på dens fart og hoppehøjde eller at deaktivere forhindringer for at komme igennem 

dem. 

 

Vores valg af at lave et spil kom fra spils unikke evne til at facilitere interesse og skabe 

interessante opgaver og problemløsninger, som brugeren vil finde spændende. Igennem vores 

læring i projektet har vi undersøgt, hvordan engagement og interesse skabes. I forlængelse af 

dette kom vi frem til teorien om flow, som er en følelse af at være komplet opslugt af den 

foreliggende opgave, man er i gang med at løse. Ud fra flow-orienterede designprincipper 

lavede vi vores spil. Begrundelsen for valget er denne teori er, at vi ønsker at rammer den 

størtste mulige målgruppe af studerende fra Roskilde Universitet.  

For at komplimentere dette har vi valgt at sætte fokus på hvordan vi bedst muligt har 

henvendt os til flest mulige intelligenser. Dette har vi gjort ved hjælp af teorien om de mange 

intelligenser af Howard Gardner. Vores vurdering på dette er sket gennem vores 

begrundelsesmetoder fra videnskabsteori. Vi kan konkludere at vi, med vores spil og alle dets 

elementer, skaber en legende og lærende effekt på testpersonerne.  

 

Som metode for projektet har vi gjort brug af kvalitative interviews samt observation. Dette 

har vi gjort for at finde ud af, hvorvidt vores spil indeholder de flow-skabende elementer i 

tilstrækkelig grad og også for at undersøge, hvorvidt vores testpersoner faktisk kom i flow. 
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Vores undersøgelser viste her, at vores spil i tilstrækkelig grad indeholdte de designmæssige 

principper, vi havde forsøgt at implementere. På baggrund af vores interviews fandt vi, at 

spillet formåede at skabe de væsentlige elementer af flow. Derudover viste vores 

observationer, at testpersonerne viste symptomer på flow under deres tests. På baggrund af 

dette konkluderer vi dermed, at flow succesfuldt er implementeret i spillet. 

Dog viste undersøgelserne også, at der var mangler; den mest væsentlige af disse er spillets 

første bane, hvori vi observerede, at der var problemer med sværhedsgraden og feedbacken. 

Denne kritiske feedback vedrørende spillet skal dog ikke ses som, at spillet har fejlet. 

Derimod skaber dette relevante synspunkter i forhold til videreudvikling. 
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9. Perspektivering 

Nedenstående vil der forekomme nogle af de perspektiveringer som gruppen har gjort, både i 

og efter processen. 

Hvordan havde projekt udformet sig hvis vi ikke havde fokuseret på spil? 

Gruppen overvejede kort i starten af processen at tage udgangspunkt i at implementere 

datalogi i undervisningen i folkeskolerne. Til dette overvejede gruppen at lave materiale, som 

gjorde det muligt for eleverne at lære datalogi på samme måde, som eleverne bliver undervist 

i bl.a. matematik, dansk og engelsk. Gruppens fokuspunkt lå i at skulle implementere datalogi 

som et fag i skolen, som skulle vægtes lige så højt som de førnævnte. Denne idé blev nedlagt 

på baggrund af, at det viste sig for svært at få kontakt til en skole, som ville arbejde med os. 

Dog kunne et muligt resultat for dette være, at datalogi blev vægtet højere i skolen, og at der 

derfor vil komme flere programmører. Dog er problemstillingen ved dette, at de lærere, som 

underviser eleverne, ingen erfaring har med dette. 

Fremtidige iterationer af spillet 

Til videreudvikling af projektet vil der forekomme en 2. iteration, som vil indeholde alle de 

ændringer og tilføjelser, som vi har fundet frem til gennem vores undersøgelser. Derefter vil 

der forekomme flere tests af denne prototype og derefter analysere flere besvarelser fra 

testpersoner. Ønskescenariet er, at 3. iteration kan udgives og hentes online af mennesker, 

som ønsker at vide, om de har lyst til at prøve at programmere. Det urealistiske mål er et spil 

som kan udgives og få succes. Ønsketænkningen i forhold til eksamen er at få konstrueret en 

2. iteration. 

Hvad hvis vi havde gjort brug af et andet værktøj end unity? 

Når vi tænker på vores egne erfaringer i Game Maker og Processing, så mener vi, at  Game 

Maker kunne have givet os noget, som mindede om Unity i forhold til det visuelle. Dog ville 

det kræve mere tid at sørge for, at brugeren kunne manipulere integers i koden. Dette er 

muligvis det vigtigste i vores produkt, og på baggrund af dette var Unity det rigtig valg i 

forhold til Game Maker. Tager vi fokus på Processing så kan vi på baggrund af vores egen 

erfaring konkludere at vi ikke ville kunne lave et design og gameplay, som på nogen måde 

kunne nå op til det, som vi har fået lavet med Unity. Derudover ville det kræve langt flere 

resurser og tid at lave et inputfelt. Vi vil på baggrund af disse konstateringer også gøre brug 

af Unity til 2. iteration. 

Spil med fokus på læring 
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I afgrænsningen af dette projekt beskrev vi, at vi holdte os fra at fokusere på læring i spillet. 

Med dette menes, at vi forsøger at skabe en basal forståelse for programmering hos 

testpersonerne for derved at danne et grundlag for at skabe interesse, men at vi ikke ville have 

et stort fokus på dette. Dette ville ellers være en anden måde at besvare problemerne, vi fandt 

i problemfeltet - hvordan skaber man en bedre forståelse for programmering blandt folk, der 

ikke kender til det? Til dette ville vi skulle have et større fokus på læringsteori samt 

måleenheder over, i hvor høje en grad læring er fundet sted hos testpersonerne. Vi valgte dog, 

som også beskrevet i afgrænsningen, at holde os primært til det interesseskabende aspekt af 

projektet. 
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