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Bakgrund 

Föreliggande inventering, utförd av Johan Kjellander vid Örebro universitet under 2010-

2011, utgör en del av ett forskningsprojekt med deltagande av  högskolan i Malmö 

(huvudman), Örebro universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Skövde och Luleå 

Tekniska universitet. Forskningsprojektet har som övergripande mål att undersöka hur spel- 

och simuleringsteknik kan användas i undervisningen av lärarstudenter. Ett delmål är att 

utveckla en prototyp till ett spel som kan användas för att öva lärarstudenter i sådana 

professionella situationer som är svåra att öva i verkligheten. Syftet med inventeringen är att 

bygga upp kunskap om vad som gjorts på detta område tidigare, vilka tekniska lösningar som 

använts och föreslå verktyg och metoder för den kommande prototyputvecklingen. 

 

Sammanfattning 

Rapporten beskriver ett inventeringsarbete utfört med syfte att studera hur spel- och 

simuleringsteknik kan användas i lärarutbildning. En bred sökning har gjorts, huvudsakligen 

via Internet. Ett antal spel har studerats och några av dem redovisas i rapporten. Mängden 

professionsspel är mycket stor och likaså mängden spel för skolelever, särskilt inom de 

naturvetenskapliga ämnena. 

Antalet spel för lärarutbildning är däremot begränsat och de som identifierats är snarare 

forskningsprojekt än kommersiella produkter. Endast fem spel avsedda för lärarutbildning har 

identifierats och dessa har studerats noggrannare. I den mån det har varit möjligt har 

demoversioner eller skarpa versioner av spelen provkörts och utvecklarna kontaktas med 

frågor om vilken teknik som använts för att utveckla spelen. 

 De fem undersökta spelen för lärarutbildning har alla utvecklats med mycket enkel teknik, 

PHP, Flash, XHTML och liknande. Det är dock relativt enkelt att hitta andra professionsspel 

som utvecklats med  avancerad teknik som animerad 3D, multi-player osv. Det råder således 

brist på bra initiativ till utveckling av spel för lärarutbildning. Sverige intar en framskjuten 

position i världen när det gäller utveckling av spel för underhållning av olika slag. Det borde 

inte vara omöjligt att också placera sig bland de främsta när det gäller utveckling av 

professionsspel. 
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Introduktion 

Först några ord om skillnaden mellan spel och simulering 

 En simulator brukar ha till uppgift att efterlikna verkligheten i ett visst avseende så bra som 

möjligt. Till exempel en flygsimulator för en viss flygplanstyp, där syftet är att lära sig exakt 

hur just den flygplanstypen fungerar i verkligheten. En simulator består ofta av programvara i 

en dator i kombination med verkliga komponenter, tex. en styrspak, som används för att styra 

ett flygplan.  Den som använder simulatorn är ofta ensam och fokus ligger på hur han eller 

hon interagerar med den simulerade verkligheten. 

 Ett spel  däremot behöver inte likna verkligheten. Spel för underhållning tex. kan försiggå på 

främmande planeter eller i jordens innandöme.  Spel för träning av professionella situationer 

(eng. Serious- eller Epistemic Games) kan baseras på  scenarios som liknar verkligheten, tex. 

en lärare och en skolklass, men erbjuda situationer  som är överdrivna, slumpmässiga eller på 

annat sätt overkliga för att tydliggöra ett dilemma och göra det möjligt att pröva olika 

handlingsalternativ och strategier. I spel kan en eller flera personer delta samtidigt och spela 

mot varandra men också mot datorstyrda ”spelare” så kallade robotar eller agenter. En viktig 

komponent i spelet är därför ofta hur olika spelare interagerar med varandra eller med spelets 

robotar. 

Skillnaden mellan en simulator och ett spel kan vara liten. På svenska Wikipedia beskrivs 

Simulationsdatorspel… som datorspel  …som kombinerar skicklighet med slump och strategi 

för att kunna simulera en aspekt av verkligheten…. Wii-spelet Guitar Hero (25) är ett sådant 

spel. Man använder en gitarrliknande styrspak vilket påminner om en simulator men man 

spelar mot en robot och syftet är i första hand underhållning, inte att lära sig spela gitarr. 

Den prototyp som skall utvecklas inom ramen för projektet är därmed också ett 

simulationsdatorspel. Vi vill simulera en verklig situation (klassrummet) så bra som möjligt 

för att lära oss att hantera den yrkesmässigt. I den meningen är det en klassrumssimulator 

men vi använder oss av samma teknik som i många underhållningsspel, dvs. robotar, 

strategier osv. och vi spelar med människor inte maskiner. För att slippa distinktionen mellan 

spel och simulator används ordet spel i denna rapport genomgående för att beteckna både 

spel och simulatorer och kombinationer dem emellan. 

Å sen några ord om verktyg och plattformar 

Alla spel utvecklas med någon form av verktyg. Den lägsta nivån som kräver mest teknisk 

kunskap är att använda sig av generella funktionsbibliotek och binda ihop dom till ett spel 

med programkod som man utvecklar själv, vanligen i C eller C++. Denna teknik används av 

många spelföretag men också av företag som utvecklar mer specialiserade spelverktyg, så 

kallad Middleware  se (3).  

Det enklaste och snabbaste sättet att utveckla ett spel är dock att utgå från ett redan 

existerande spel. Det finns många spel som relativt enkelt kan modifieras så att det kan 
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användas för ett annat ändamål.  Sådana modifikationer eller ”moddar” kan vara så 

genomgripande att de upplevs som ett helt nytt spel, se (4). 

Ordet plattform kan i spelsammanhang avse en viss uppsättning verktyg eller motorer som 

tillsammans kan användas för att utveckla ett spel, en så kallad spelutvecklingsplattform, se 

tex.  Kanewa (5). Ordet plattform kan också avse det operativsystem (Windows, Linux, Mac 

osv.) som spelet är avsett för eller den hårdvara (PC, Xbox, PS3, IPhone osv.) som spelet 

spelas på. 

 

Metod 

Inventeringen har utförts i  3 faser. Första fasen utgjordes av en bred sökning på Internet med 

syftet att hitta spel och spelverktyg eller litteratur om sådana som hade egenskaper som 

gjorde dem intressanta ur vårt perspektiv. Självklart är det inte möjligt att med en sådan 

sökning garantera att man hittar allt men både kommersiella och akademiska spelaktörer 

finns normalt på nätet, det ligger i sakens natur, och det är därför rimligt att man med relativt 

enkla medel kan hitta tillräckligt mycket för våra syften. 

I fas 2 studerades utvalda spel närmare. I de fall där det var möjligt att ladda ner spelen och 

provköra dem gjordes detta.  Andra spel kunde studeras med hjälp av demovideos eller 

genom att läsa forskningsartiklar eller annan litteratur. En viktig fråga i samtliga fall har varit 

att ta reda på hur spelen utvecklats, dvs. med vilka tekniska verktyg, för vilka plattformar och 

i möjligaste mån med vilka ekonomiska och tidsmässiga ramar.  

I en sista fas identifierades 5 spel avsedda för lärarutbildning och dessa spel undersöktes 

noggrannare. Jag valde också att redovisa ett mindre antal andra spel som visserligen inte är 

avsedda för lärarutbildning men som illustrerar någon egenskap som kan vara intressant att 

ha med i ett spel för lärarutbildning, tex. förmåga att uttrycka känslotillstånd via 

ansiktsmimik (grafik) eller att föra dialoger med hjälp av Artificiell Intelligens. Slutligen 

redovisas också några exempel på verktyg för att utveckla spel samt länkar till mer 

fullständiga förteckningar av spelverktyg. 

 

Fas 1 – Sökning på internet 

En bred sökning efter spel eller litteratur om spel har skett med sökord som: Educational, 

Epistemic, Professional, Serious, Social, Teaching, Classroom och development i olika 

kombinationer med orden games och simulation. Google, Wikipedia, Youtube  och 

Compendex har använts. Mängden träffar blir stor. En sökning med Google på den exakta 

frasen ”Epistemic game” tex, ger över 6.000 träffar. En sökning efter ”Educational game” ger 

280.000 träffar. Merparten av dessa handlar om lärspel för barn. Efter visst letande hittar man 

dock ofta något som är relevant och då får man också ofta förslag till fler relevanta länkar. 
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Hemsidan Epistemic games tex. (2), innehåller länkar till 7 spel, ett antal utvecklande 

universitet och massor av publikationer. 

Det blir ganska snart tydligt att spel avsedda att öva lärarstudenter i professionella situationer  

har utvecklats i olika projekt utomlands men inte i Sverige.  Inga av dessa spel är rent 

kommersiella produkter utan har sitt ursprung i forsknings- och utvecklingsprojekt  vid olika 

universitet. I något fall har produkten sedan knoppats av och vidareutvecklats till en 

kommersiell produkt, tex. simSchool (1). 

 

Fas 2 – Avgränsning och fördjupning 

I denna fas avgränsades sökningen till antingen spel direkt avsedda för lärarutbildning eller 

spel som använde teknik som kunde vara intressant att ha i ett spel för lärarutbildning. De 

spel som valdes ut klassificerades med avseende på följande egenskaper: 

- Standalone eller online. Ett onlinespel kräver anslutning till internet för att spelas. 

- Ljud, syntetiskt eller inspelade röster 

- Grafik, 2D eller 3D, filmat, tecknat osv…. 

- Känslotillstånd, mimik, röstläge, stapeldiagram osv. 

- Interaktion, textbaserad, multiple choice, etc. 

- Dialogteknik, statiska dialogträd, AI-baserad dialog osv. 

- Agenter, scriptade, AI-styrda 

- Pris, kostnad att köpa och använda 

- Licensmodell, Öppen källkod, proprietär programvara osv. 

- Hårdvaruplatform, Windows, Mac, Linux osv. 

-  

Fas 3 – Bedömning och rekommendationer  

Många av de spel som studerats har krävt omfattande resurser i tid och pengar för att kunna 

utvecklas. Med tanke på de relativt begränsade resurser som vårt projekt har måste den 

spelprototyp vi utvecklar bli ganska enkel. Det är också angeläget att på ett enkelt sätt kunna 

göra prototypen tillgänglig för andra lärosäten. Sammantaget talar detta för att använda web-

baserade verktyg som Adobe Flash eller Microsoft Silverlight. Ett sådant spel kräver inte att 

en särskild klient installeras i den egna PC’n utan kan spelas direkt i en webbläsare. Grafiken 

blir då i huvudsak 2D och ganska statisk. Bilder som växlar eller enkla animeringar. 

Pratbubblor och menyer. Textbaserade frågor och svar. Inspelat ljud och film kan spelas upp. 

Spel som utvecklats med denna teknik är tex. simSchool som är utvecklat med Ruby on Rails 

(26) och ClassroomSims som är utvecklat med Adobe Flash (27). 
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Spel för lärarutbildning 

simSchool 

Hemsida: se (1) och (6). 

Online-spel som kan spelas gratis i webbläsare efter registrering av e-postadress. 2D, 

interaktion via musklickningar. Du är lärare och spelar i realtid mot 1, 5 eller hel klass av 

elever med känslor. Man kan pausa och tänka efter. Mer avancerad version av spelet kostar 

pengar. Utvecklat i USA med statligt stöd under ledning av David Gibson i samarbete med 

akademiker och kommersiella. 

Mailat David Gibson och fått ”kuponger” så att det går att köra skarpa versionen av 

simSchool. Ställt frågor om tekniken och fått följande svar; 

I'm happy to interact with you on simSchool mechanics and software. But as you say, it may 

be too complex for email. I am hoping to start an international conversation about such a 

simulation tool with a higher degree of fidelity than we've managed thus far. I would 

welcome collaborators in this. I'm copying a business colleague in case there is a way for us 

to all collaborate in the future. We are currently seeking funding to initiate a new round of 

improvements. 

 

The tools were simple in the version that is online now  - Ruby on RAILS, html, and 

spreadsheet models were the main ones. I think where we were unique compared to most 

other approaches, is that rather than use a state-game approach, we chose a dynamic 

nonlinear landscape as the primary model; so the key to the interactivity is in our algorithms. 

 

If we had unlimited resources, I'd have quite a few improvements - too numerous to mention - 

but in broad terms, would introduce social and space-time dimensions into the dynamics, 

give the user a more immersive 3D experience with movement etc. and introduce algorithmic 

animation. 

 

Let me know how your experimentation goes with it and if you see a way to deepen the 

conversation towqrd collaborative research, I'm very interested. 

Registrerat gratiskonto och provstartat. Fått 5 kuponger för att köra full version av Gibson. 

Provat full version, skapat ny student osv. 

Utvecklat med Ruby on Rails, se (26). 

Laddat ner artikel, se simSchool.mht 

SETS är et projekt som använder simSchool, se (19). 

Böcker av David Gibson: 

Digital Simulations for Improving Education: Learning Through Artificial Teaching 

Environments 

Games and Simulations in Online Learning: Research and Development Frameworks 
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ClassSim 

Hemsida: se (15). 

Kontakt: Brian Ferry, bferry@uow.edu.au 

Online-spel som kan spelas gratis i webbläsaren utan registrering. Du spelar lärare för en 

förskoleklass. Enkel grafik, bilder och text. Enkel interaktion, flerval eller textinmatning.  

Utvecklat av Brian Ferry mfl. Vid Faculty of Education, Wollongong university i Australien, 

se tex. (16). Brian Ferry är nu pensionerad men kan kontaktas via e-post, se ovan. 

Provspelat. Logga in med godtyckligt namn. 

Kontaktat Professor Ferry som numera är deltidspensionär. Frågat om tekeniken bakom och 

han svarar att man använt PHP, XHTML, Stylesheets (CSS) och textfiler för att lagra 

sessionsdata. Valda delar av hans beskrivning nedan: 

ClassSim consists of a number of directories containing PHP, XHTML and   

CSS (Cascading Style Sheets) based page. 

The underlying storage system for the simulation consists of text  

files containing the "serialised" content of each user "session". This  

does away with need for a database and associated complexities, as   

well as making it possible to easily backup and restore sessions. Each   

"session" consists of the data for a user's current progress through   

the site. This includes their current notes (from the ‘Thinking   

Space’) and where they've been during their use of the simulation. The   

data for each session is stored in PHP's "temporary" session   

management system, as well as being saved in a local directory. This   

allows users to revisit events or to study other aspects of the   

simulation in subsequent sessions. Such a system gives users the   

opportunity to slow down or accelerate classroom events, revisit and   

reflect on critical decision points and replay events in the light of   

new understandings. It also keeps an ongoing record of responses that   

users type into the ‘thinking space’. This text file can be edited and   

exported to serve other user purposes. 

Most of the pages are made up of static XHTML with a PHP "header" that   

tracks the pages viewed by the user. This tracking of pages is also   

used to include a "history trail" of the major sections the user has   

visited so far. Many pages also contain "triggers" for random events   

designed to simulate some of the random interruptions (eg messages,   

requests to go to the toilet) that occur during a teaching session. 

The layout and presentation of pages is handled by the styling of   
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elements with CSS. This leads to greater simplification of the XHTML   

source and allows for quick changes to the look of each page without   

changing every file. 

 

ClassromSim’s 

Hemsida: se (20) 

Fem olika spel för träning av lärare som interagerar med barn i olika åldrar och även 

föräldrar. Gratis att ladda ner demoversion. Laddat ned och provat 2 av dem men de är starkt 

begränsade demo versioner som inte ger så mycket. 

Kontaktat utvecklarna, Aha! Process Inc. För att köpa fullständig version av spelet. Väntar på 

svar. 

 

STAR 

Ett pågående utvecklingsprojekt. Hittar ingen hemsida eller möjlighet att testa men film finns 

på youtube, se (21). 

The STAR Classroom Simulator, a partnership between Simiosys LLC, the Haberman 

Educational Foundation and the University of Central Florida, mixes computer technology 

and a human role-player. It's currently in trial and is expected to be commercially available 

within a year. 

STAR är mer simulator än spel. Läraren övar mot elever på en bildskärm vars rörelser och 

beteende styrs av en verklig men för läraren osynlig ”elev” utrustad med rörelsedetektorer, 

mikrofon mm. ”Human in the loop” således. På så vis blir eleverna i simulatorn mycket 

verklighetstrogna. 

 

SimTeacher 

Ett avhandlingsarbete som verkar ha lett till att ett spel utvecklades. Hittar bara länkar till 

artiklar om spelet, se tex (22). Robert Fischlers avhandling, se (23). Laddat ned avhandlingen 

och läst valda delar. 
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Spel för skolelever 

Quest Atlantis 

Hemsida: se (18). 

Kontakt: atlantis@indiana.edu 

Interaktivt 3D-spel för elever i åldrarna 9-16. Eleverna spelar online i grupper och löser olika 

uppgifter (quests), blir duktigare och växer osv. på liknande sätt som i MMORPG-spel som 

tex. World of  Warcraft (WoW), se (24). Mest ambitiösa spelinitiativ för skolan jag sett. 

Lärare som vill använda spelet får genomgå utbildning och blir sedan certifierade. 55.000 

elever spelar/har spelat under de fyra år som spelet funnits i 18 olika länder. 

Utvecklat av Center for Research on Learning and Technology (CRLT) at the School of 

Education, Indiana University, Bloomington, USA. 

Gratis gästkonto fås efter registrering. Har laddat ner en begränsad demoversion, utan 

koppling till internet.  

 

Fear Not  och ORIENT 

Hemsida: se (7). 

E-Circus betyder: Education through Caracters with emotional Intelligence and Role-playing 

Capabilities that Understand Social interaction. 

E-Circus är ett avslutat projekt inom EU’s 6:e ramprogram men hemsidan (7) avses finnas 

kvar. Projektet utvecklade 2 spel, antimobbningsspelet FearNot! och multikultur-rollspelet 

ORIENT. Båda spelen kan laddas ner i källkod gratis från SourceForge (8). 

Jag har laddat ner och testat FearNot!. 3D grafik, röster som berättar. Textbaserad interaktion 

där olika handlingsalternativ i en mobbningssituation kan prövas. Mycket prototypkänsla. 

Även laddat ner demo-video. 

ORIENT är teknisk mer avancerat och kräver tex. wii-matta, wii-consol och mobil med 

RFID. Spelas av 3 spelare samtidigt och övar förmågan att umgås med andra raser på 

främmande planeter. Har laddat ner demo-video. 

Projektdeltagare: Heriot-Watt University (UK), University of Hertfordshire(UK), University 

of Augsburg (Germany), INESC-ID (Portugal), University of Sunderland (UK), Interagens 

(Italy), University Bamberg (Germany), University of Wuerzburg (Germany), University of 

Warwick (UK). 

 

mailto:atlantis@indiana.edu
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Games in education 

Hemsida: se (17). 

Konferens om spel för skolan med länkar till användbara spel. 

 

Övriga undersökta spel 

LPII 

Simuleringsverktyg för träning av undervisningsplanering (lesson planning). Utvecklat i 

VisualBasic. Hittar bara artiklar som beskriver LPII, se tex. (12). Hittar ingen web eller annan 

info. 

 

HumanSim 

Hemsida: se (10) 

Ej spelat. Kostar pengar att köpa. Interaktivt 3D. Träning av sjukvårdspersonal i 

akutsituationer. Utvecklat av företaget Virtual Heroes. Demo finns, se (11). 

Text från spelets hemsida: 

 

HumanSim addresses the following Key Learning Needs in healthcare: 

 Cognitive and clinical performance under stress  

 Practice of new or complicated skills or technologies without endangering patient 

health or safety  

 Measurement of clinical competence  

 Repeat performance immediate to feedback  

 Response to rare conditions or events  

 Cross train staff (ex. Pediatric and adult care staff)  

 Initial patient assessment (quality)  

 Management of emergency situation  

 

PULSE!! 

Hemsida: se (13) 

Ej spelat. Kostar pengar att köpa. Interaktivt 3D. Träning av sjukvårdspersonal. Demovideo 

finns, se (14). Utvecklat av Texas A & M University - Corpus Christi, med stöd av 

Department of the Navy's Office of Naval Research.  
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Address the shortage of expert-level health care educators and respond to the changes in 

learning styles of current and future generations of students by embedding the clinical health 

care curriculum into an engaging, realistic simulation to create a wholly immersive virtual 

training environment. 

 

Verktyg och plattformar 

Det finns mängd verktyg att välja mellan om man vill utveckla ett spel. En del verktyg är 

väldigt begränsade när det gäller vad man kan åstadkomma, tex. 2D, stillbilder som växlar 

och enkel interaktion via tangentbordet. Andra verktyg är mer sofistikerade, stödjer tex. 3D, 

animation, ljud, intelligenta robotar och dialoger osv. och kan därmed användas för mer 

avancerade spel. Oavsett detta kan verktyg också beskrivas som lågnivåverktyg eller 

högnivåverktyg eller däremellan (middleware) beroende på vilken abstraktionsnivå de vänder 

sig till. 

Ett lågnivåverktyg är ett verktyg som ligger nära speldatorns hårdvara. Med ett sådant 

verktyg har man full kontroll över datorns elektronik och kan i detalj styra hur grafik eller 

ljud skall genereras. Ett lågnivåverktyg har inget stöd för funktioner på högre 

abstraktionsnivåer tex, visualisering av landskap, rörliga figurer, tal eller musik. Det 

förekommer knappast att man utvecklar hela spel enbart med lågnivåverktyg, de används 

däremot för att utveckla spelmotorer av olika slag. 

Ett högnivåverktyg ger ingen direkt kontroll över datorns hårdvara utan stödjer en viss 

spelgenre och innehåller färdiga funktioner för att på enklast möjliga sätt skapa ett spel inom 

den genren. Ett högnivåverktyg kan tex. vara anpassat för ”First person shooter”-konceptet  

med färdig grafik för blixtar och rök och färdiga ljudfunktioner för explosioner och skrik. Ett 

sätt att tänka sig ett högnivåverktyg är som en plattform bestående av ett antal olika 

spelmotorer som integrerats med syfte att göra det enkelt att utveckla spel av en viss genre 

och som dessutom går att spela på flera olika hårdvaruplattformar, PC, Xbox, IPhone osv. 

Middleware ligger mitt emellan låg- och högnivåverktygen. Utvecklare av middleware kallar 

ibland sina produkter för spelmotorer (Game Engines) och ibland för (utvecklings-) 

plattformar eller Software Development Kits (SDK). Ordet plattform avser då 

mjukvaruplattform och inte hårdvara som PC eller Wii. En spelmotor är vanligen en motor 

för grafik (grafikmotor, graphics/rendering engine) men man använder också begreppet 

motor i samband med tex. ljud, fysik (rörelser etc) och AI (intelligens). En middleware-

produkt kan således vara begränsad till att bara stödja grafik eller innehålla funktioner för 

ljud, scriptning och annat. Utöver rena middleware-produkter används ofta särskilda verktyg 

för att skapa grafiska modeller  (mesh) av figurer och landskap, tex. Maya (34). 

För att utveckla en prototyp till ett spel för blivande lärare bör man använda ett verktyg på 

hög nivå med begränsad funktionalitet. För professionell utveckling av ett kommersiellt spel 
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bör däremot middlewareverktyg av olika slag användas i kombination med enstaka 

lågnivåverktyg för att åstadkomma speciella effekter. 

Bra sammanställningar över middleware och spelmotorer finns på Wikipedia, se: (3) och 

(35). För att illustrera hur det kan se ut har jag tagit med 3 kommersiella produkter och en 

gratisprodukt (Delta 3D). Utbudet är dock mycket större och ändras fort.  

 

Gamebryo 

Från Emergent Game Technologies (EGT), se: (28) och (29). 

På hemsidan beskrivs Gamebryo som en Spelmotor (Game engine) men också som en 

Middleware-produkt. Gamebryo verkar i första hand vara en Grafikmotor. Det finns inga 

uppgifter om att Gamebryo stödjer tex. ljud eller fysik eller AI. Se nedan. 

Kan användas för att utveckla spel för Windows, Nintendo, Xbox, Play Station och Wii. 

Nuvarande utvecklingsstatus är oklar enligt Wikipedia. Det verkar som Gamebryo i slutet av 

2010 förlorade aktivt utvecklingsstöd. 

Från Gamebryo’s hemsida: 

High-end texturing and rendering effects  

Flexible rendering, sorting and culling methods  

Floodgate stream processing engine for cross-platform multi-core development  

Integration with major 3D modeling tools including 3ds Max® and Maya® and Softimage®  

Powerful art tool chain integration  

Support for industry-leading tools from our partners, including SpeedTree, Scaleform and 

NVIDIA PhysX, among others  

Hierarchical scene graph representation  

Efficient visible object culling  

Support for advanced 3D hardware acceleration on all platforms  

Dynamic collision detection  

Alternate Bounding Volumes  

Particle systems  

Customizable shaders for vertex colors, material, alpha transparency, textures and more  

Support for 3D audio  
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Level-of-detail representations  

 

Q 

Från Qube Software, se: (30) och (31). 

Relativt nyutvecklad och omfattande spelmotor (middleware, /utvecklingsplattform). Enligt 

Qube Software har Q en arkitektur som gör det lätta att använda plug-ins och göra egna 

modifieringar. Tekniska egenskaper enligt Qube’s hemsida: 

 Q is a game genre neutral extensible plug-in framework:  

 Easily configured, customized and specialized to meet any team's needs.  

 Available for consoles and PCs.  

 Small and fast: Q was brought up on last generation consoles  

 Hardware agnostic: Q can be rapidly ported to any platform with floating point 

hardware, including next generation mobile devices.  

 Core plug-ins provide fundamental runtime functionality in key areas 

including:  

 Rendering  

 Animation  

 Audio  

 Networking  

 Data streaming  

 Scene management  

 Character animation  

 Scripting  

 Input  

 Key tools:  

 QStudio: a 3D editor integrated with the framework so core and custom plug-ins 

run live in the editing environment  

 Exporters:  

 Max and Maya exporters are included in the SDK.  

 Exporters automatically support custom shaders and scene plug-ins.  

 Extensible tools: all Q tools are built as extensible frameworks, allowing easy 

customization and specialization.  

 

Unreal Engine 

Från Epic Games, se: (32) och (33). 

Spelmotor (middleware, utvecklingsplattform) med mycket omfattande funktionalitet, tex: 
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Multi-threaded rendering system – Gemini. 

64-bit color High Dynamic Range rendering pipeline. 

Animation. 

Putting art assets into motion. 

Audio. 

Cross-platform support for sounds and music. 

Physics. 

Rigid bodies, ragdolls, vehicles, and physics-based animation. 

Gameplay scripting – Kismet. 

Designer-driven system for creating complex sequences of events and actions. 

Cinematics – Matinee. 

Track-based keyframing system for controlling movement and modifying properties. 

Particle effects – Cascade. 

Artist-driven system for creating particles and emitters. 

Editing tools – UnrealEd. 

Suite of tools for working with various aspects of the content creation pipeline. 

Online – Networking and Multiplayer. 

Cross-platform and platform-specific features for online experiences. 

Integrated programming language – UnrealScript. 

A fully object-oriented Java-like language with special game-specific features. 

Gameplay Framework: Artificial Intelligence 

Data-Driven Analysis Tools 

Massively Multiplayer Online Support: Atlas Technology 

 

Delta 3D 

Open Source-plattform, se: (36) och (37). 

Från hemsidan: 

Delta3D is an Open Source engine which can be used for games, simulations, or other 

graphical applications. Its modular design integrates other well-known Open Source projects 

such as Open Scene Graph, Open Dynamics Engine, Character Animation Library, and 

OpenAL. 

For a full list of features, please see The Delta3D Feature List.  

http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=rendering
http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=animation
http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=audio
http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=physics
http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=kismet
http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=matinee
http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=cascade
http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=editor
http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=online
http://www.unrealtechnology.com/features.php?ref=unrealscript
http://www.openscenegraph.org/
http://ode.org/
http://cal3d.sourceforge.net/
http://www.openal.org/
http://www.delta3d.org/article.php?story=20051209133127695&topic=docs
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Känslor, dialoger och Artificiell Intelligens 

Ett spel för lärarstudenter måste kunna erbjuda spelaren datorstyrda elever (agenter, bottar) 

som har egenskaper som i vissa avseenden är mycket lika verkliga elever, se tex. (39). Detta 

gäller oavsett om det handlar om en prototyp eller ett färdigt spel. De spel som studerats i 

inventeringen har elever som kan vara trötta, pigga, lata, ambitiösa, kunniga, okunniga, arga 

eller glada osv. dvs. elever som befinner sig i olika känslo- eller kunskapstillstånd. Läraren 

kan ”prata” med eleverna och hur de reagerar beror på vilket tillstånd de befinner sig i. I 

princip är detta inget ovanligt i spel men det speciella med relationen lärare-elev (istället för 

jägare-monster, soldat-fiende) är att samspelet antagligen behöver var mer komplext än i 

underhållningsspel för att spelet ska bli meningsfullt. Fler känslor, fler nivåer och 

kombinationer som styr dialogen som därmed också blir mycket mer komplicerad. 

Enkla dialoger som styrs av några få ”tillstånd” kan realiseras i form av dialogträd. Jag tror 

emellertid att den tekniken är allt för enkel för vårt spel. AI-styrda egenskaper hos elever (38) 

och AI-styrd konversation mellan lärare och elever (39) är en möjlighet att erbjuda mer 

komplexa dialoger.  

Under arbetet kom jag i kontakt med Arne Jönsson och Annika Silvervarg på Tekniska 

Högskolan i Linköping som jobbar med programvara för generering och tolkning av naturligt 

tal. Så här skriver Annika som svar på mina frågor: 

 

FearNot - där barn övar sig i svåra situationer med andra barn 

http://www.macs.hw.ac.uk/EcircusWeb/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=vie

w_page&PAGE_id=13&MMN_position=37:37 

 

Virtual humans - där bland annat soldater får öva sig på situationer och  

interaktion med olika aktörer 

http://ict.usc.edu/projects/virtual_humans 

 

Trinidkit är en möjlighet att bygga dialogsystem baserat på  

informationstillstånd 

http://www.ling.gu.se/projekt/trindi/trindikit/ 

 

Det vi har utvecklat i Linköping finns på 

http://herd.ida.liu.se:8180/nlpfarm/ 

 

Det finns också CSLU toolkit som har fokus på talad interaktion 

http://cslu.cse.ogi.edu/toolkit/ 

 

Vocie XML kan kanske också vara intressant 

 

http://www.macs.hw.ac.uk/EcircusWeb/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=13&MMN_position=37:37
http://www.macs.hw.ac.uk/EcircusWeb/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=13&MMN_position=37:37
http://ict.usc.edu/projects/virtual_humans
http://www.ling.gu.se/projekt/trindi/trindikit/
http://herd.ida.liu.se:8180/nlpfarm/
http://cslu.cse.ogi.edu/toolkit/
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Slutsatser och framtida möjligheter 

Fem spel för lärarstudenter har identifierats. Två av dessa är inte tillgängliga och har således 

bara utvärderats genom det som finns att läsa om dem. Tre spel har provspelats och i två fall 

har en dialog förts med utvecklarna. Alla tre är utvecklade med låg budget och enkel teknik, 

tex. Ruby on Rails, Adobe Flash, PHP, och  XHTML. En prototyp till ett spel kan med fördel 

utvecklas med liknande teknik. 

Med större resurser skulle ett mer naturligt användargränssnitt kunna utvecklas. Man kan tex. 

tänka sig att lärarstudenten har en 3-dimensionell avatar som styrs via mus och tangentbord 

och att eleverna utgörs av autonoma agenter (bottar), också 3-dimensionella med beteende 

som styrs av en AI-motor där känslor, kunskapsnivåer osv. hanteras. Alla rörelser styrs av en 

fysikmotor och autentiskt ljud genereras av en ljudmotor. Flera lärarstudenter kan vara i 

samma klass samtidigt och samarbeta. Allt sker i realtid förstås men med möjlighet att pausa 

och tänka efter. På ytan kulle det bli ganska likt andra spel av MORPG-typ men elevernas 

beteende och hur de reagerar på lärarens (och andra elevers) agerande blir speciellt i detta 

spel. Läraren måste hålla elevernas intresse uppe, annars sysselsätter sig eleverna med annat, 

inlärningen minskar och oordningen ökar. Läraren måste också hantera konflikter av olika 

slag. 

En viktig egenskap hos ett spel som skall användas i undervisning är att läraren har stora 

möjligheter att själv modifiera (kunskaps-) innehållet i spelet. Förutom det uppenbara, att 

olika lärare lär ut olika saker, är det också viktigt att lärare kan ge sina verktyg en personlig 

prägel och att kunskapsinnehållet kan hållas aktuellt. Ett framtida drömspel skulle således 

vara så lätt att ”modda” att särskild utbildning för detta inte är nödvändig. 

Användargränssnittet för ”moddning” skulle vara intuitivt och likna andra välkända 

gränssnitt. 

En intressant möjlighet med framtida spel är att inte bara använda dem för undervisning utan 

också för examination. Ett morgondagens drömspel skulle således mäta spelarnas 

kompetensutveckling och kunna avgöra när de är tillräckligt bra. Detta görs redan idag inom 

professioner där det är mer uppenbart möjligt, tex. blivande flygplanspiloter som måste klara 

ett visst antal prov i simulator innan dom får flyga på riktigt. När det gäller läraryrket är det 

antagligen inte lika enkelt att beskriva den önskvärda kompetensen på ett sätt som kan mätas 

av ett datorprogram, men enstaka aspekter kan säkert identifieras. Fortsatt forskning om 

lärarrollen kan komma att vidga möjligheterna. 

I framtiden kan man tänka sig att speltekniken ger våra lärare ett nytt verktyg som bidrar till 

att göra lärandet roligare och mer effektivt. Läraren kommer att tillbringa mindre tid med 

traditionell undervisning och mer tid som pedagog, dvs. producent av lärmedia och 

lärmetoder (spelinnehåll). Studenterna kommer att ägna mer tid åt lärandet eftersom spel är 

roligt och spelandet inte är låst i tid och rum. 
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