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Syftet med studien är att utveckla, testa och utvärdera tre olika läraktiviteter för projektet 
hWorld. Läraktivitetera skulle vara inspirerande och självförklarande. 

Inledning 
Detta projekt är ett delmoment i projektet 
hWorld som är under utveckling på 
Linköpings och Lunds universitet och 
ämnar mynna ut i ett lärspel i historia 
med en teachable agent (TA). En TA är 
en artificiell agent eller spelkaraktär som 
spelaren ska undervisa under spelets 
gång. Studier visar att man lär sig bättre 
när man själv agerar lärare och lär ut 
kunskap till någon annan.  
 
Rapporten presenterar tre läraktiviteter 
som kommer att genomföras av 
spelaren i samarbete med TA eller av 
enbart spelaren medan TA:n observerar 
och ”lär sig”. Vi vill motivera spelaren att 
vilja fortsätta spela genom att ha 
läraktiviteter med olika svårighetsnivåer 
som konkretiserar framgång i spelet. 
Genom att ha flera olika läraktiviteter blir 
spelet dessutom mer varierande.  

Syfte 
Syftet med detta projekt har varit att 
utforma tre läraktiviteter som ska kunna 
implementeras i det fullständiga 
historiespelet. Målgruppen för detta spel 
är elever i åldern 10-12 år. 
Läraktiviteterna ska vara 
självförklarande, motiverande, 
inspirerande och varierade. Målet har 
varit att ta fram interaktiva prototyper att 
testa och utvärdera i den målgrupp för 
vilken de är tänkta. 

Bakgrund 
Bakgrunden beskriver centrala koncept 
som är relevanta för det dataspel som 
detta delprojekt avser. 
 
Teachable Agent (TA) 
 
“We learn by teaching” - Lucius Seneca 
(4 f.Kr - 65 e.Kr) 

Detta citat som uttalades av filosofen 
Lucius Seneca redan för ett par tusen år 
sedan har numera utvecklats till en 
modern utbildningsteori som kallas 
learning by teaching (Zhao, Ailiya & 
Shen, 2012). Begreppet learning by 
teaching brukar förkortas LBT och 
innebär att en person själv lär sig genom 
att lära ut till andra. 

Tre fördelar med en TA är att den:  
• ökar elevernas 

kunskapsreflektion  
• hjälper dem att strukturera och 

organisera sin kunskap 
• uppmuntrar dem att ta ansvar för 

sin egen inlärning 
 
Att känna eller uppleva att någon som 
liknar en själv har framgång inom ett 
visst område har ofta starka effekter på 
tilltron till den egna förmågan, vilket kan 
bli drivkraft för ökad ansträngning och 
framgång (Hannover & Kessels, 2004).  



2013-‐05-‐31	   Linköpings	  universitet	   Kurs:	  729G19	  

	  2	  

hWorld 
Spelet börjar med att spelaren kommer 
in i en gammal borg. Här möter spelaren 
TA:n Tidsalven som vill bli 
historieprofessor. För att bli 
historieprofessor behöver man kunna 
mycket om historia. I tidsborgen finns en 
tidsmaskin som man kan åka tillbaka i 
tiden med för att inhämta information om 
historiska personer och händelser. 
 
Tidsalven kan inte åka i tidsmaskinen 
eftersom han blir åksjuk. Det blir därför 
spelarens uppgift att först åka tillbaka i 
tiden och inhämta information och sedan 
lära Tidsalven genom olika läraktiviteter. 
Läraktiviteterna är tänkta som 
inlärningsuppgifter där spelaren får 
repetera de kunskaper som inhämtas 
under tidsresorna. Dessa aktiviteter 
skulle kunna liknas vid arbetsblad som 
används i grundskolan, exempelvis att 
para ihop två objekt som hör samman, 
rita och sortera ut objekt på tidslinjer 
eller liknande. 
 
Efter spelaren spelat läraktiviteter skriver 
Tidsalven ett prov baserat på vad 
spelaren har lärt den. Denna del av 
spelet, alltså när Tidsalven testar sin 
kunskap, kallas för testaktivitet. 
Tidsalven har inte alltid alla rätt på 
proven och ibland klarar han inte proven 
alls. Detta beror på att spelaren har lärt 
ut fel i läraktiviteterna, eller det faktum 
att han inte kan komma ihåg allt 
spelaren lärt ut. 
 
Spelet hWorld går i korthet ut på att man 
skall åka tillbaka i tiden för att inhämta 
information om historia som man senare 
lär ut till Tidsalven (TA:n). 

Avgränsningar 
Projektet som rapporten avser fokuserar 
på läraktiviteterna, det vill säga då 
spelaren lär ut kunskap till TA:n 
Tidsalven. Vårt projekt kommer inte att 
fokusera på informationsinhämtningen 
eftersom spelaren inte har haft 
möjligheten att åka tillbaka i tiden med 
tidsmaskinen för att hämta historisk 

information. Försöksdeltagarna har fått 
använda sig av ett faktahäfte under 
spelandet av prototyperna för att de 
ändå ska få tillgång till den information 
de behövde för att svara på frågorna. 
Det innehåller inte heller någon 
testaktivitet, alltså då Tidsalven skriver 
prov för att testa sin kunskap efter att 
spelaren har lärt Tidsalven klart.  
 
Läraktiviteterna är isolerade från resten 
av spelet eftersom spelet i sin helhet inte 
är spelklart. Vi lämnar därför uppgiften 
att testa våra förslag till läraktiviteterna i 
kombination med hela spelet till framtida 
studier inom helhetsprojektet hWorld för 
en mer precis utvärdering. 

Metod 
Vi hade sex veckor på oss att utforma 
våra läraktivitetsprototyper. Punkterna 1 
och 2 i processlistan nedan ägde rum 
före dessa sex veckor.  

Vår process sammanfattad i 12 steg 
1. Helgruppsdiskussioner om 

spelidéer till läraktiviteter 
I helgrupp diskuterade vi 
läraktiviteter. 

2. Helgruppstestning av andra spel  
I helgrupp spelade vi redan 
utvecklade lärspel för datorer, 
mobiler, etc. Detta var ett sätt att ta 
reda på vad som har gjorts i spel 
tidigare och få inspiration till den 
kommande brainstormingprocessen. 

3. Brainstorming i delgrupp 
I grupper om två brainstormade vi 
idéer på läraktiviteter.  

4. Presentation av spelidéer och 
diskussion i grupp 
Varje delgrupp presenterade sina 
idéer till läraktiviteter. Detta gjordes 
genom att rita och skriva på en 
whiteboard eller genom enkla 
Axureprototyper. Presentationerna 
följdes av en diskussion på ungefär 
lika många minuter. Sedan jämförde 
vi samtliga läraktiviteter. Vi 
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läraktiviteterna Molnen, Kartan och 
Tidslinjen som presenteras senare i 
rapporten. 

5. Individuell implementation 
Projektgruppen delades in i två 
grupper om tre. En person i varje 
grupp hade huvudansvar för 
programmeringen av prototypen och 
de andra två hjälpte till med grafisk 
utformning och 
funktionalitetssynpunkter. 

6. Helgruppstestning av 
prototyperna 
Innan vi lät elever testa prototyperna, 
spelade alla i gruppen igenom 
prototyperna för att fånga upp 
eventuella fel. 

7. Testning på skola 
Spelen testades på 13 elever. 
Hälften av eleverna utvärderade 
Vetenskapsmännen och andra 
hälften utvärderade Molnen. 
Utvärderingen skedde via en 
pappersenkät och via en muntlig 
gruppintervju. 

8. Helgruppsdiskussion kring 
utvärderingar och förslag till 
förbättringar 
I helgrupp sammanställde och 
diskuterade vi den respons vi fått av 
eleverna.. Vi beslöt oss också för att 
skapa ännu en prototyp med ett nytt 
spelupplägg, Artikeln. 

9. Individuell implementation 
Vi fortsatte arbetet med respektive 
prototyp i halvgrupperna, som i punkt 
5. 

10. Helgruppstestning av 
prototyperna 
Alla i gruppen spelade igenom och 
gav respons på samtliga prototyper 
innan de testades på skolan. Vi 
uppdaterade även 
utvärderingsformulären. 

11. Testning på skola 
Vi lät en ny grupp på 13 elever testa 
de förbättrade prototyperna samt den 

nya prototypen Artikeln. 
Läraktiviteterna utvärderades även 
denna gång både via enkät och via 
en kompletterande gruppdiskussion. 
Men denna gång fick alla elever 
utvärdera två spel var. 

12. Helgruppsdiskussion kring 
utvärdering  
Vi sammanställde den skriftliga och 
muntliga respons vi fått från 
testningen och resonerade kring vad 
som skulle kunna förbättra våra 
prototyper ytterligare och övriga 
önskemålen från eleverna. 

Utvärdering 
Utvärderingar på lärspelen gjordes, som 
beskrivet ovan, för att ta reda på om 
lärspelen nådde upp till våra 
förväntningar. Fokus har legat på hur 
spelaren förstår läraktiviteten och vad 
spelaren har för användarupplevelse. 
Blanketten innehöll frågor som: Var det 
lätt att förstå instruktionerna? Hur 
mycket tyckte du om spelet? Hur kan 
spelet bli bättre? Svaren kunde anges i 
skala från 1 till 4, Ja och Nej, olika 
svarsalternativ samt fri text. 

Läraktivitet: Molnen 
Läraktiviteten Molnen går ut på att man 
ska para ihop bilder med en uppfinnare. 
Syftet med denna läraktivitet är att 
spelaren bygger en tankekarta om 
vetenskapsmannens liv. De korrekta 
objekten som sorteras in i de fyra 
molnen är Var föddes uppfinnaren?, När 
levde uppfinnaren?, Vad är uppfinnaren 
mest känd för? samt Vem och/eller vad 
vetenskapsmannen inspirerades av eller 
byggde vidare på? (se bild 1). De tre 
första frågorna är faktakunskaper medan 
den sista kräver reflektion. 
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Bild.	  1	  Molnen 

Tanke bakom utformningen 
Grundtanken med denna aktivitet är att 
man ska få en bättre helhetsbild av 
vetenskapsmännen och vad de 
åstadkommit under sin livstid. Det finns 
fler bilder att välja bland än vad som 
behöver användas för att försvåra 
läraktiviteten. Instruktionerna informerar 
om detta, men säger inte hur många 
bilder som ska användas. Det gör att 
spelaren behöver tänka till och välja bort 
vissa bilder som inte alls hör ihop med 
vetenskapsmannen. För att försvåra 
ytterligare ska spelaren också välja rätt 
porträtt till det namn som står i mitten av 
molnen i bilden. 

Läraktivitet: 
Vetenskapsmännen 

 
Bild	  2.	  Kartan	  
 

Läraktiviteten Vetenskapsmännen är en 
aktivitet i två delar. Kartan, som är den 
första delen av spelet, går ut på att ange 
uppfinningar/upptäckter i tidsordning (se 
bild 2). Tidslinjen, som är den andra 
delen av spelet, går ut på att man 
placerar ut vetenskapsmännen på en 
rad med den äldsta först (se bild 3). 

 
Bild	  3.	  Tidslinjen	  

Tanke bakom utformningen 
I läraktiviteten Kartan ber vi spelaren att 
klicka på uppfinningar/upptäckter i 
kronologisk tidsordning med den äldsta 
först. Uppfinningarna/upptäckterna är 
placerade på en Europakarta. Idén med 
att ha Europa som bakgrund är för att 
spelaren ska få en bild över var 
vetenskapsmännen var verksamma 
någonstans som kompletterar 
ordbaserade kunskaper. 
 
När spelaren håller muspekaren över en 
uppfinning/upptäckt på kartan dyker en 
bild på dess upptäckare/vetenskapsman 
upp. Genom att ge spelaren en bild på 
uppfinningen/upptäckten, namnet på den 
samt vetenskapsmannen som står 
bakom den har spelaren tre givna 
ledtrådar när spelaren ska bestämma 
vilken uppfinning/upptäckt som tillkom 
först. Detta istället för att spelaren 
endast får en bild på uppfinningen, eller 
bara uppfinningens namn.  
 
Risken finns att spelaren kanske inte 
kommer ihåg hur tryckpressen ser ut, 
vilket gör bilden helt obetydlig för 
spelaren och hon lär sig inget. I denna 
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läraktivitet hoppas vi att även om 
spelaren får alla fel när hon spelar, 
kanske hon ändå lär sig att det var just 
Johannes Gutenberg som uppfann 
tryckpressen, även om hon fortfarande 
inte vet när. Vi antog också att detta 
system hjälper spelaren att göra en 
kvalificerad gissning. Genom att ge mer 
fakta i läraktiviteten lär man ut och 
repeterar sakkunskap och samband 
samtidigt som man låter spelaren testa 
sin kunskap. 

Läraktivitet: Artikeln 
Inför det andra testtillfället hade vi 
utvecklat ytterligare en läraktivitet som 
utvecklades utifrån feedback och idéer i 
utvärderingen. Detta spel är utformat 
som en artikel; en text som handlar om 
hur olika upptäckter och uppfinningar har 
fört den vetenskapliga utvecklingen 
vidare. I texten fattas ord och spelarens 
uppgift är skriva in rätt ord där dessa 
fattas i texten. 
 

 
Bild	  4.	  Artikeln	  

Tanke bakom utformningen 
Artikeln baserades på kritik vi fått på 
utvärderingen under det första 
testtillfället. Testpersonerna hade 
uttryckt att de ville ha ett svårare spel 
som de behövde läsa sig till svaren och 
skriva in text själva. I läraktiviteten 
Artikeln ville vi realisera detta, men även 
att göra det nödvändigt för spelaren att 
läsa hela texten för att klara uppgiften, 
utan att det ska kännas tråkigt. Eftersom 
spelaren behövde läsa hela texten för att 
klara spelet förmodade vi att spelarna 

skulle reflektera mer över den 
information som behandlades i spelet. 
Detta eftersom det krävs förståelse och 
reflektion för att välja rätt ord att placera i 
den tomma rutan. 

Slutdiskussion 
Syftet med projektet var att utveckla tre 
olika läraktiviteter med olika 
svårighetsgrad. De läraktiviteter vi 
utvecklat är dock fortfarande prototyper 
och kräver mer utveckling innan de är 
helt färdiga att implementera i det 
fullständiga spelet. 
 
Kunskapen om olika vetenskapsmän 
och deras upptäckter och uppfinningar 
är viktig för att skapa förståelse hos 
eleverna och ge dem en insikt om hur 
historien har påverkat samhället fram till 
idag. I kursplanen i historia för år 4-6 
betonas vikten av att ge eleverna “en 
insikt om att det förflutna präglar vår syn 
på nutiden och därmed uppfattingen om 
framtiden” (Skolverket). I våra 
läraktiviteter har vi fokuserat på den 
grundläggande faktakunskapen om en 
vetenskapsman och hans 
upptäckter/uppfinningar. Detta eftersom 
det är viktigt att kunna grundläggande 
fakta först, innan man kan analysera och 
diskutera historiska händelser. 
Grundläggande fakta kan vara svar på 
frågor så som; När gjordes en viss 
uppfinning/upptäckt? Vilken 
vetenskapsman gjorde 
uppfinningen/upptäckten? Och ungefär 
när levde vetenskapsmannen? Att kunna 
exakta årtal anses idag av många lärare 
vara överkurs i grundläggande 
historiekunskap eftersom sådan fakta 
enkelt kan slås upp i uppslagsverk och 
på Internet, när man skulle behöva dem. 
Nästa nivå skulle vara att låta eleverna 
reflektera över vad detta betytt för 
samhället idag, men det lämnar vi över 
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till de som tar över och fortsätter att 
utveckla fler läraktiviteter i projektet 
hWorld. För att kunna gå vidare till en 
mer reflekterande nivå behöver 
grundkunskaperna först finnas där och 
när vi påbörjade detta projekt fanns det i 
hWorld endast en läraktivitetet som var 
färdig sedan innan. 
 
Däremot har vi försökt integrera 
aspekter i läraktiviteterna för att få 
spelaren att reflektera över den 
information hon tar till sig. Exempelvis i 
Artikeln när man måste reflektera över 
informationen för att kunna välja rätt ord, 
eller det fjärde molnet i läraktiviteten 
Molnet där frågan lyder; Vem och/eller 
vad vetenskapsmannen inspirerades av 
eller byggde vidare på? 
 
I den specifika läroplanen för årskurs 4-6 
finns inga krav på kunskaper kring 
uppfinningar och upptäckter med som 
godkänt i historieämnet. Detta har 
hWorld-projektet dragit nytta av. Att 
skapa ett spel inom ett intressant 
historiskt relevant ämne, som inte finns 
med i läroplanen har sina fördelar. Rent 
utvecklingsmässigt är det praktiskt 
eftersom ingen av de skolklasser man 
testar spelet på har någon specifik av 
skolan inlärd förkunskap i ämnet 
uppfinningar/upptäckter/vetenskapsmän 
som kan störa resultat och analys. I 
skolmiljö kan hWorld om färdigutvecklat 
spel ses som en värdefull uppgift 
eftersom den kan utföras individuellt, 
utan större vägledning från lärare eller 
annan ansvarig. Detta gör spelet hWorld 
till en tillgång för tillfällen då klasslärare 
exempelvis vill fokusera på något 
speciellt i halvklass. Andra 
halvklassgruppen kan under tiden spela 
hWorld. Eftersom materialet som hWorld 
berör inte finns med i den vanliga 
undervisningen kan hWorld, under alla 
tre åren, alltid användas som 
komplement till undervisningen, oavsett 
lokal läroplan. 
 
 

Arbetet med detta projekt har fungerat 
bra och vi har inte stött på några 
allvarliga eller olösliga problem. 
Testningen på skolan gick över 
förväntan och eleverna var engagerade 
och koncentrerade på uppgiften, vilket 
tyder på att de verkade tycka att det var 
roligt att delta. Detta kan tolkas som 
utmärkt positiv feedback på våra 
läraktiviteter och idén de bygger på. 
 
 
Projektet gav oss möjligheten att på 
egen hand lägga upp en användarstudie 
där vi fick utforma och revidera en 
tidsplan, organisera testningstillfällen på 
en grundskola och designa läraktivitet 
och passande utvärdering. Gruppen har 
samarbetat så att vi dragit nytta av varje 
gruppmedlems individuella styrkor för att 
skapa ett så bra resultat som möjligt. 
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