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Sammanfattning 

Forskargruppen Educational Technology Group med forskare från Linköpings och Lunds 
universitet jobbar på ett lärospel i historia för mellanstadiet. En av aktiviteterna i spelet är 
att skapa begreppskartor och denna aktivitet är i behov av en uppgradering för att kunna 
utmana eleverna på en svårare nivå. En högre nivå ska nås genom att eleverna får jobba med 
fler än en begreppskarta åt gången och varje begreppskarta ska få zoom- och panorerings-
funktionalitet. Den här rapporten går igenom några olika sätt för att implementera zoom och 
panorering och avslutas med att implementera och utvärdera en lösning i flera iterationer. 
 
D3 visar sig vara ett JavaScriptbibliotek som har allt för att implementera begreppskartor 
med zoom och panorering, dessutom krävs inga Meteor-specifika funktionaliteter. Resultatet 
av denna studie går även att använda sig av för att implementera zoom och panorering till 
andra delar av sin applikation än begreppskartor. 
 
Vid testning med D3 visade webbläsarna Chrome, Firefox och Edge olika resulat vid touch-
interaktioner. Chrome gav fullt stöd för alla touch-interaktionen. Firefox krävde dubbeltryck 
eller att man höll ner fingret en stund för att aktivera dragning av begrepp eller panorering. 
Vid vertikala dragningar för panorering kunde zoom aktiveras istället för panorering. I 
webbläsaren Edge fungerade inga touch-interaktioner. 
 
Scroll mellan begreppskartor och zoom och panorering i begreppskartorna blev en för 
avancerad interaktion för den tänkta användargruppen, elever på mellanstadiet. Att kunna 
visa en helhetsbild av alla begreppskartor tillsammans ansågs viktigare än att ha zoom och 
panorering. En bra kompromiss mellan helhetsbild och interaktions-yta blev att visa alla 
utom en begreppskarta som miniatyrer. Detta kunde implementeras med hjälp av 
javascriptbiblioteket interact.js och div-element.  
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1 Inledning 

1.3 Introduktion 

Digitala läromedel har blivit allt vanligare i takt med utvecklingen av mobiltelefoner, 
surfplattor och datorer. Studier visar att digitala läromedel har många fördelar jämfört mot 
traditionella läromedel [1][2][3]. Trots många fördelar finns det plats för förbättringar och 
alla områden inom digitala läromedel har inte studerats än. 
 
Forskargruppen Educational Technology Group (ETG) med forskare från Linköpings och Lunds 
universitet jobbar på ett lärospel i historia för mellanstadiet, som heter Historiens väktare. 
Syftet är att använda spelet som ett verktyg för att studera lärprocesser och använda spelet 
som inspiration för nya praktiska-pedagogiska skolverktyg. Det som särskiljer det här spelet 
från andra är att eleverna ska agera lärare och undervisa en agent i spelet. På engelska kallas 
en sådan agent för teachable agent (TA). 

1.4 Motivering 

Eleverna får spela igenom flera olika aktiviteter, en av aktiviteterna är begreppskartor. Den 
är förnärvarande väldigt simpel. Spelet behöver kunna ge elever svårare uppdrag via 
begreppskartor för att bättre kunna utvärdera begreppskaror som ett digitalt läromedel. 
Svårare uppdrag med begreppskartor ska nås genom att elever ska kunna jobba med fler än 
en begreppskarta åt gången vilket kräver stöd för zooming och panorering inuti 
begreppskartor.  

1.5 Syfte 

Syfte med det här examensarbetet är att studera hur man kan implementera zoomning och 
panorering för att sedan implementera och testa en lösning i Historiens väktare. Stöd för att 
jobba med fler än en begreppskarta ska också implementeras. Resultatet av studien och 
implementationen ska förhoppningsvis kunna hjälpa andra utvecklare som funderar på 
zoom- och panoreringsstöd för sina Meteor-applikationer. Förhoppningarna är även att 
utvecklare som inte använder sig av Meteor också ska kunna ta hjälp av detta arbete. 
 
Medlemmar i ETG kommer att utvärdera resultatet av implementationen för att bedöma om 
zoomning och panorering i begreppskartor lämpar sig för mellanstadieelever. Även hur man 
ska designa och interagera med uppdrag som använder sig av flera begreppskartor kommer 
att utvärderas. Inte alla elever har datorvana vilket gör att saker snabbt kan bli för 
komplicerade.  

1.6 Frågeställning 

 Vilket eller vilka JavaScriptbibliotek är lämpliga att använda för zoom och panorering i 
begreppskartor i en webbapplikation? 
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1.7 Avgränsningar 

Testkörningar på surfplatta kommer inte att göras, då tillgång till en Ipad saknas och 
kompilering av Android-applikation misslyckas med ett felmeddelande som tar för lång tid 
att felsöka. Istället kommer testkörningar att köras på Windows-dator med och utan 
touchskärm. Olika webbläsare kommer att användas vid testning, men kommer att 
begränsas till Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge. 
 
Eftersom att tiden för detta arbete är begränsad kommer utvärdering och testning inte att 
ske tillsammans med elever. 

1.8 Ordlista 

Här följer en ordlista med förklaringar på några ord som används i den här rapporten. 

 

Ramverk En programvarumiljö som kan innehålla kodbibliotek, verktyg, 
applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) och andra hjälpmedel för 
att underlätta vid skapandet av programvaror.  

Open-source Står för öppen källkod och betyder att vem som helst kan läsa, 
modifiera och vidaredistribuera kod för ett program. 

Exekveringsmiljö Vid körning av en del program kan det krävas att några speciella 
program, filer och rutiner finns på datorn, dessa program, filer och 
rutiner bildar tillsammans en exekveringsmiljö. 

Web view En teknik för att köra webbprogram som en applikation på en 
mobilenhet. En avskalad webbläsare kör webbprogrammet och till 
skillnad mot i en vanlig webbläsare får webbprogrammet stöd för att 
kalla på funktioner som annars bara finns tillgängliga för ”riktiga” 
mobilapplikationer.  

CSS3 CSS3 står för version tre av CSS (Cascading Style Sheet), ett språk som 
beskriver stil på HTML-element och hur de ska visas på skärmen. 

Pinch-to-zoom Genom att placera två fingrar på en touchskärm kan man zooma in 
genom att dra fingrarna ifrån varandra och zooma ut genom att dra 
fingrarna närmare varandra. 

JavaScript Ett prototyp-baserat skriptspråk som används vid programmering för 
webbsidor/webbprogram. 

Bibliotek I den här rapporten syftar bibliotek på JavaScriptbibliotek, en samling 
av funktioner och funktionaliteter som kan underlätta vid skapandet av 
JavaScriptprogram.  

Event handlers Funktionalitet som sköter olika events, t. ex. musklick, mouseover och 
touch. 

Drag & drop Syftar på funktionaliteten att kunna flytta på objekt genom att dra i 
dem.  

Viewport Ett rektangulärt område där grafik renderas. En viewport tillåter endast 
att grafiken visas inuti det rektangulära området, man kan likna en 
viewport med ett fönster och världen utanför är grafiken.  

Mouseover Ett event som aktiveras när muspekaren befinner sig på ett objekt.  

jQuery Ett JavaScriptbibliotek för eventhantering och modifikation av CSS och 
DOM. 



9 
 

  



10 
 

2 Bakgrund 
Här följer en kort introduktion till spelet Historiens väktare med fokus på begreppskartor och 
en mer utförlig beskrivning av uppdraget från ETG. 

2.1 Historiens väktare 

Spelet utspelar sig på ett slott där historiens väktare bor tillsammans med hans medhjälpare 
tidsalverna. Väktaren av historia har blivit gammal och behöver en ersättare. Genom några 
historieprov kommer historiens väktare att välja ut en ersättare bland tidsalverna. 
När man startar spelet får man träffa på en tidsalv som gärna vill bli den nya väktaren. 
Problemet är bara att tidsalven inte kan mycket om historia och tidsmaskinen som 
tidsalverna får använda sig av för att bli bättre på historia gör tidsalven åksjuk. Tidsalven 
frågor om man vill hjälpa honom/henne genom att åka med tidsmaskinen och sedan lära ut 
vad man har sett och hört på resorna. Man går med på att hjälpa tidsalven. Uppdrag fås av 
historiens väktare som sitter i rummet ”KONTOR”, tidsmaskinen finns i rummet 
”TIDSMASKIN” och i rummet ”SKOLSAL” lär man ut tidsalven det man har lärt sig genom att 
utföra aktiviteter tillsammans med tidsalven (se figur 1). Man blir med andra ord en lärare 
för tidsalven. När man tycker tidsalven är redo låter man honom/henne gå och göra prov hos 
historiens väktare. 
 
Det finns två olika lägen för aktiviteter i matsalen: 

 Spelaren spelar själv utan tidsalven. 

 Spelaren spelar och tidsalven kollar på och lär sig. 

Figur 1. Bild från spelet med tidsalven och alla olika rum. 
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2.1.1 Begreppskartor 

När man går in i matsalen efter att ha startat ett uppdrag med begreppskarta möts man av 
en eller flera orangea begrepp (se figur 2). Dessa begrepp kallas för huvudbegrepp och det är 
från dessa begrepp som en relation utgår ifrån. Vanliga begrepp befinner sig i en portfölj 
längst ner på skärmen. Trycker man på handtaget visar sig alla begrepp som ligger i 
portföljen. Genom att dra i ett begrepp som ligger i portföljen flyttar man ut den på 
begreppskartan. Dessa begrepp är gröna till färgen. Hur man interagerar med begreppen 
skiljer sig också åt, gröna begrepp kan man flytta genom att dra i dem, medan huvudbegrepp 
(orangea) kräver att man har muspekaren över dem för att en drag-ikon ska visas sig på 
vänster sida om dem och sen kan man flytta på dem genom att dra från drag-ikonen. Drar 
man direkt på ett huvudbegrepp kommer en relations-pil fram som följer musenspekare så 
länge man håller nere vänsterklick. Relations-pilen ska man dra till ett annat begrepp, pilen 
kommer automatiskt att fästa på ett begrepp om du håller muspekaren ovanför ett. Släpper 
man ovanför ett begrepp möts man av olika förslag på vad som ska stå på relations-pilen. 
Det är nu upp till spelaren att välja det förslaget som han/hon tror stämmer in på de två 
begreppen. Efter att man har kopplat ihop några begrepp kan man trycka på en grön knapp 
för att få sin begreppskarta rättad. Relationer som är felaktiga blir röda och korrekta 
relationer blir gröna. Vid rättning tas interaktion med begreppskartan bort och ett klick (vart 
som helst) gör att man lämnar matsalen. Om man inte lyckas få alla rätt kommer de begrepp 
och relationer som var korrekta att vara kvar nästa gång man kör uppgiften. 
 

 

Figur 2. Aktivitet med begreppskarta i matsalen. 
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2.2 Uppdraget 

Uppdrag i spelet rankas med en nivå för att tala om svårighetsgraden, ETG har gett 
designförslag för nivå 5 uppdrag som ska användas som grund för implementationen av 
svårare begreppskartor. Begreppskartorna ska vara uppdelade i tre delar, före, vändpunkter 
och efter. Varje del blir en egen begreppskarta som tillsammans svarar på en större fråga. Ett 
exempel på en sådan fråga är: ”Vad bidrog till den vetenskapliga revolutionen?”. Tre förslag 
på hur delkartorna kan visas för användaren gavs. I första förslaget visas endast en 
begreppskarta åtgången (se figur 3) och användaren behöver klicka på någon av knapparna 
under begreppskartan för att byta till en annan begreppskarta. 
 

  

Figur 3. Knappar för navigering mellan begreppskartor. 

Förslag två tar bort knapparna och kan visa flera begreppskartor åt gången (se figur 4). För 
att få en begreppskarta synlig på skärmen behöver användaren använda en horisontell 
scrollbar. 
 

 

Figur 4. Horisontell scrollning mellan begreppskartor. 

Förslag tre är en kombination av förslag ett och två, den har både scrollbar och knappar för 
att lätt centrera önskad begreppskarta (se figur 5).  
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Figur 5. Kombination med knappar och horisontell scrollbar. 

Gemensamt för alla de tre förslagen är att användaren ska kunna zooma i varje 
begreppskarta, antigen med scroll (datorer) eller genom pinch-to-zoom (touchenheter).   
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3 Teori 

3.1 Meteor.js 

Meteor.js eller Meteor som det oftast kallas är ett open-source JavaScript-ramverk för att 
utveckla moderna webb- och mobilapplikationer (Android och iOS). Det är utvecklat med 
hjälp av Node.js, ett open-source JavaScript runtime enviroment (exekveringsmiljö). Meteor 
använder inte olika programmeringsspråk för kod som körs på server, webbläsare och 
mobilenheter, JavaScript fungerar i alla dessa tre miljöerna.  
 
Data on the wire är en teknik som Meteor använder sig av och innebär att servern skickar 
data istället för HTML, som klienter sedan använder för att rita upp webbsidor (se figur 6). 
Ingen synkroniseringskod krävs för att klienter automatiskt ska mota uppdateringar från 
serverns databas, det hela sköts med hjälp av Distributed Data Protocol (DDP), ett protokoll 
skapat av Meteor. Klienter använder en prenumerationsfunktion för att lyssna efter 
uppdateringar [7]. 
 

 

Figur 6. En bild som illustrerar data on the wire. 

Som figur 6 visar använder Meteor en databas vid namn MongoDB. På klientsidan används 
Minimongo som fungerar som en datacache och erbjuder samma 
applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) som MongoDB [7]. 

3.1.1 Templates 

För att underlätta skapandet av HTML-filer använder Meteor en tagg vid namn Template 
<template>. Template är en mall och här definierar man en fördefinierad struktur som sen 
går att infoga i <body> genom  {{> templateName}}. I JavaScript kan man referera till mallen 
genom att skriva Template.templateName [7].   
 
Genom Meteors kompilerare Spacebars får man tillgång till att lägga till logik och data till 
HTML-filer. En for-each-loop går att skapa genom att skriva {{#each arrayObject}}. Bra att 
använda i kombination med templates, för att minimera kod. En if-sats skrivs genom {{#if 
statement}} [7]. 
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3.1.2 Renderingsbibliotek 

Meteor har officiellt stöd för tre olika bibliotek för rendering på klientsidan, Blaze, React och 
Angular. Historiens väktare använder sig av Blaze. Blaze ser till att automatiskt koppla 
templates med databasen som finns på klientsidan, för att gränssnittet ska uppdatera sig vid 
ändringar av databasen [7]. 

3.1.3 Packages 

Meteor erbjuder stöd för användning av bibliotek, kallas Packages i Meteor. Bibliotek kan 
vara bra för att minska mängden kod som behövs skrivas till ett program och för att 
snabbare komma igång. Ett bibliotek kan även ge funktionaliteter som annars hade varit för 
avancerade för en utvecklare att implementera (beroende på utvecklarens kunskaper). 
Bibliotek för Meteor kan vem som helst skriva. För att hitta bibliotek för Meteor får man 
använda sig av Google eller hemsidan Atmospherejs.com (kallas oftast bara Atmosphere) [6]. 
Atmosphere listar flera tusen bibliotek anpassade för Meteor. Här kan man enkelt hitta vilka 
bibliotek som är populära bland andra utvecklare genom att kolla vilka bibliotek som är mest 
nedladdade eller fått flest stjärnmärkningar.   

3.1.4 Mobilapplikation 

Meteor använder sig av ett open-source projekt vid namn Cordova för att skapa 
mobilapplikationer. Cordova är skapat för att tillåta användningen av webbtekniker i iOS- 
och Android-applikationer. Genom Cordova kan Meteor använda samma kodbas för webb 
och mobilapplikationer. Mobilapplikationerna använder sig av web view för att köra Meteor-
applikationer, detta gör att funktionalitet och beteende baseras på den interna webbläsaren 
för varje operativsystem. I iOS fall är det Safari som används och för Android är det 
Chromium (Android 4.4 och högre), open-source projektet bakom Chrome [7]. 

3.2 Grafik och interaktion 

Webbtekniker har utvecklats mycket sedan internet var nytt. Från början var webbsidor 
statiska med klickbara länkar för att kunna visa en ny sida, sen tillkom textfält, knappar, m.m. 
och möjligheten att utföra beräkningar med hjälp av JavaScript. Idag kan man lyssna på 
musik, spela upp videoklipp, redigera dokument, redigera bilder, använda sociala medier 
(Facebook, Twitter, m.m.), spela både enkla och mer avancerade spel. Här nedan följer några 
webbtekniker för grafik och interaktion. 

3.2.1 DOM och div-element 

DOM står för Document Object Model och är en intern representation av ett HTML-
dokument inuti en webbläsare. DOM använder sig av en trädstruktur och består av en massa 
noder, t. ex. HTML-nod (rotnoden), titelnod och textnoder. HTML-dokument görs om till 
DOM av webbläsaren och används när webbläsaren ska rita upp hemsidan eller när man 
använder JavaScript för att modifiera eller hämta element. 
 
Div-element tillhör de mest använda HTML-elementen och används för att gruppera andra 
element för att underlätta vid skapandet av layout, samt när man vill komma åt flera 
element via DOM och JavaScript. Med CSS går det även att få till enkla grafiska komponenter 
i form av rektanglar med div-element. Dessa rektanglar kan fyllas med färg, använda 
rundade hörn och ramar i olika färger och stilar [16]. 
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3.2.2 SVG och Canvas 

SVG och canvas är två mer avancerade alternativ till div-element för att skapa 2D-grafik. SVG 
är ett språk för att beskriva 2D-grafik med XML. XML står för eXtensible Markup Language 
och designades med syftet att lagra och transportera data. XML är även skapat för att vara 
läsbart för människor och maskiner. Skapade SVG-element finns tillgängliga i DOM vilket gör 
att ändringar på elementen kan automatiskt fångas upp av webbläsaren för att ritas ut på 
nytt. Även JavaScripts event handlers går att använda med SVG-element [15]. 
 
Canvas använder sig inte av DOM och allt ritas pixel för pixel. Canvas kan jämföras med en 
målarduk. Alla objekt som ritas ut i canvas glöms bort av webbläsaren så fort de har 
renderats. Om något med en canvas behövs ändras kommer hela canvasen att behövas ritas 
upp på nytt. Canvas saknar stöd för JavaScripts event handlers. Canvas används ofta för 
grafikintensiva spel [15]. 

3.2.3 Interact.js 

Interact.js är ett JavaScriptbiliotek med stöd för Meteor. Dess syfte är att göra det enkelt för 
utvecklare att skapa interaktiva webbelement. Man kan göra element dragbara, ange 
släppzoner och ändra storlek genom pinch-to-zoom eller vid drag av kant [4]. 
 
Historiens väktare använder sig av Interact.js för drag & drop och släppzoner.   

3.2.4 D3 

D3 är ett JavaScriptbiliotek för att skapa datavisualiseringar med hjälp av webbtekniker som 
SVG, Canvas och HTML. D3 använder ett datadrivet tillvägagångssätt för att manipulera 
DOM. Det är inte bara datavisualiseringar som erbjuds, även många tekniker för att 
interagera med objekt, som t.ex. drag & drop, zoom och panorering [8]. Via en hemsida 
skapat av grundaren av D3 kan man hitta ett stort urval av exempelprogam som visar upp 
D3:s förmågor [9]. 

3.3 Zoom och panorering 

Här nedan följer olika metoder för att implementera zoom och panorering. 

3.3.1 Skala element 

Det finns flera alternativ för att implementera zoomfunktionalitet i en webbapplikation. Ett 
alternativ är att ändra CSS-egenskaperna width och height [13]. Att ändra på width och 
height kommer göra element mindre eller större och det kommer även flytta på element 
som har en relativ position till det element man har ändrat storlek på. Med CSS3 kom 
möjligheten att göra 2D transformationer som t.ex. scale(), rotate(), skew(). Metoden scale() 
kan användas för att förstora och förminska element. Ändring av storlek via scale() påverkar 
inte positionen på andra element, de andra elementen kommer tro att det 
förstorade/förminskade elementet har samma storlek som förut (de utgår ifrån 
egenskaperna width och height). En annan skillnad med scale() mot width och height är att 
barn till det förstorade/förminskade elementet skalas lika mycket och positioner behålls som 
att elementet och barnen var en bild som blir förstorad/förminskad. När man ändrar width 
och height kommer positioner och storlek på barn att avgöras beroende på hur deras styling 
i CSS ser ut [10]. 
 



17 
 

Det finns ytterligare en CSS-egenskap som kan användas för zoomfunktionalitet och den kan 
låta som det bästa alternativet när man hör namnet, för den heter nämligen Zoom. 
Problemet är bara att Zoom inte är en standardiserad CSS-egenskap, vilket gör att inte alla 
webbläsare har stöd för den. Sen finns det även rapporter om varierande resultat med 
webbläsare som har stöd för Zoom. En del zoomar endast det valda elementet, andra ändrar 
zoomen på själva viewport:en för webbläsaren [12]. 
 
HTML5 Canvas ger utvecklare full kontroll över hur objekt ritas ut med hjälp av JavaScript, 
vilket gör det möjligt att kunna förstora och förminska objekt (zoom). Nackdelar med Canvas 
är att man som utvecklare måste skriva kod för att hålla koll på vilka objekt som har ritas ut 
och egen kod för klick och flytt krävs. Detta är för att Canvas använder sig inte av DOM [15]. 

3.3.2 Panorering 

Panorering fås genom att skapa begrepp i ett element som har drag-support. När man drar i 
elementet kommer begreppen att följa exakt samma rörelse som elementet och man får då 
panorering.  

3.3.3 Aktivering av zoom 

Aktivering av zoom kan skötas genom scroll, pinch-to-zoom, slidebar, knappar och läge som 
gör att zoom aktiveras vid musklick eller touch. Slidebar, knappar och zoom vid klick/touch 
fungerar oavsett om programmet körs på en dator eller en touchenhet. Det samma går inte 
att säga om scroll och pinch-to-zoom, då scroll endast fungerar på datorer med mus eller 
styrplatta och pinch-to-zoom är beroende av en touchskärm. 

3.3.4 Zoom-beteende 

Zoom-beteende är nästa steg att välja efter man har valt vad som ska aktivera zoomningen. 
Zoom-beteende handlar om hur elementet ska skalas. Med CSS3:s 2D transformationer kan 
man sätta en transformationspunkt/skalningspunkt (transform-origin) som säger åt 
webbläsaren att elementet ska skalas från denna punkt [10]. Vid skalning är det bara 
skalningspunkt som kommer att behålla sin position. Det simplaste zoom-beteendet är att 
använda en statisk skalningspunk, det kan dock ge ett väldigt förvirrande resultat om 
användaren har tillgång till panorering i det skalade elementet (en helt ny del av elementet 
kan bli i fokus jämfört mot innan zoomning). Ett annat zoom-beteende som är vanligt främst 
vid användning av knappar eller slidebar är att ställa skalningspunkten på den punkt som 
ligger vid viewport:ens mittpunkt. Den här metoden minskar chansen för att det området 
man vill zooma in på ska försvinna ur bild (hamna utanför sin viewport). Det zoom-beteendet 
som ger störst kontroll över vad som ska vara i fokus efter en zoomning är att ställa 
skalningspunkten vid muspekaren om man använder scroll eller om man använder pinch-to-
zoom blir det punkten som ligger mittemellan de två touchpunkterna [11]. 

3.3.5 Bibliotek 

Det går att vända sig till bibliotek för att underlätta implementationen av zoom. De flesta är 
tyvärr anpassade för zoomning av bilder. D3 har däremot en mer generell implementation av 
zoom och ska stödja alla olika sorters element. Här är ett citat från skaparna av D3: “The 
zoom behavior is agnostic about the DOM, so you can use it with SVG, HTML or Canvas.” [8]. 
D3 har stöd för olika zoom-beteenden, standard är att zooma in där muspekaren befinner sig 
eller mellan de två touchpunkterna vid pinch-to-zoom.  
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Interact.js erbjuder endast skalning av element via pinch-to-zoom och enligt utvecklaren 
saknar Interact.js stöd för att drag & drop ska fungera med element inuti skalade element. 
Det ska dock gå att komma runt om man själv lägger till elementets skalning i ”drag & drop”-
funktionerna, men en del utvecklare rapporterar att det inte alltid är en fungerande lösning 
[5]. Att hämta skalningen för ett element är inte så smidigt som man kan tro, först hämtar 
man egenskapen transform, som returnerar matrix(a, b, c, d, e, f ), sedan behöver man ta ut 
”a” och ”b” och beräkna: 𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 = 𝑀𝑎𝑡ℎ. 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑎 ∗ 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑏) [14]. 

3.4 Gitlab 

Historiens väktare använder ett versionshanteringsprogram vid namn Gitlab. Syftet med 
Gitlab är att hålla koll på ändringar av programfiler för ett programmeringsprojekt och för att 
underlätta när man är flera personer som jobbar med samma filer. För att ett projekt ska 
kunna använda sig av Gitlab måste man först skapa ett git-repository på Gitlab och sedan 
ladda upp hela projektet. Ett git-repository är en förvaringsplats för ett projekt som ska 
övervakas av Gitlab. En viktig sak för att underlätta när man är flera personer på ett projekt 
är branches, det är en teknik som tillåter en att skapa flera versioner av sitt projekt. Varje ny 
version av ett projekt kallas för branch. Genom att försöka dela upp så att man jobbar på 
olika branches minskar chansen att man förstör för andra utvecklare när man testar nya 
funktionaliteter. Det går sen att sätta samman två branches för att kombinera alla ändringar.  
 
Vid skapandet av en git-repository har man endast en branch och den kallas för Master. 
Syftet med Master är att man ska skapa branches från Master och att Master ska hålla i en 
fungerande version av sitt projekt. Det är inte tänkt att man ska jobba direkt från Master, 
utan man ska jobba på andra branches och sen sätta samman en branch med Master när 
man har ny fungerande funktionalitet som man är nöjd med.  
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4 Metod 

4.1 Utvecklingsmetod 

I samråd med uppdragsgivarna valdes en agil arbetsmetod, där själva uppdraget 
implementerades inkrementellt och iterativt. Till en början utgick implementationen av en 
enkel design- och kravspecifikation med endast de viktigaste detaljerna för att få en bra 
stomme för begreppskartor av nivå 5 (se ”Uppdraget” under ”Teori”). Genom ett nära 
samarbete med uppdragsgivarna bestående av mejl-kontakt och tre delleveranser 
omarbetades och utökades design- och kravspecifikationen för att nå en bättre slutprodukt. 
Beställarnas goda kunskaper inom digitala läromedel gjorde att de fick ansvara för att se till 
att interaktionen höll de måtten som krävs för ett bra läromedel.  Medan jag som ansvarar 
för implementationen hade som uppgift att studera och testa olika tekniska lösningar för att 
se vad som är möjligt att implementera och vad som inte är det. Varje delleverans fick ett 
fast datum. Beställarna testkörde och utvärderade senaste versionen som fanns tillgänglig på 
Gitlab, en till två dagar innan det schemalagda datumet. Vid delleveranserna diskuterade vi 
beställarnas synpunkter och problem som uppstått vid implementeringen för att sedan 
förbättra eller hitta nya lösningar. 
 
En slutversion implementerades med avseende på synpunkterna från dellervans tre, men 
ingen utvärdering gjordes.  

4.2 Förstudie 

Innan själva implementationen kunde börja krävdes en genomgång av koden till Historiens 
väktare. Viktiga saker att ta reda på var: 

 Hur är uppdrag definierade? 

 Hur är den befintliga aktiviteten för begreppskartor implementerad? 
 

Sen gjordes en studie om hur man kan implementera zoomning och panorering. Resultatet 
från studien utvärderades med avseende på design- och kravspecifikationen, samt hur den 
befintliga aktiviteten för begreppskartor var implementerad. Smidigast hade varit att 
fortsätta använda Interact.js för att slippa ändra den befintliga aktiviteten allt för mycket. 
Men osäkerheten kring drag & drop vid skalade element samt svårigheten att implementera 
en bra zoom med scroll och pinch-to-zoom gjorde att en lösning med Interact.js gick bort. D3 
erbjuder zoom med scroll och pinch-to-zoom, panoreringsstöd och standard zoom-beteende 
är zoom med skalningspunkt vid muspekaren eller mellan de två touchpunkterna vid pinch-
to-zoom. Zoom med D3 ska fungera med HTML, vilket gör att mycket av den befintliga 
aktiviteten går att återanvända. Dessa styrkor gjorde att valet föll för D3. Men skulle det visa 
sig att D3 inte fungerar för att implementera begreppskartor med zoom och panorering blir 
en lösning med Interact.js och scale() aktuell. 

4.3 Implementation  

Inför första delleveransen lades fokus på att implementera ett snabbt test av zoomning och 
panorering med några huvudbegrepp. Detta för att tidigt se att D3 har vad som krävs och för 
att beställarna ska kunna utvärdera zoom och panorering. Sedan läggs fokus på att 
implementera stöd för tre begreppskartor och ett uppdrag som använder sig av tre 
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begreppskartor. Beställarnas synpunkter efter varje delleverans användes för att 
implementera nästa delleverans. 
 
Varje delleverans testades på en Windows-dator med touchskärm och Google Chrome. 
Delleverans 2, 3 och slutversionen testades även med Microsoft Edge och Mozilla Firefox. 
 
Gitlab användes som kodhanterare för att koden för Historiens väktare redan fanns där. 
Genom att skapa en egen branch på samma git-repository som Historiens väktare 
underlättas sammanfogning av kod (från branch till master eller uppdatera från master) och 
beställarna får en lätt åtkomst till koden.  
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5 Resultat 
Resultatet är indelat i tre delleveranser och en slutversion. Varje delleverans tar upp 
resultatet från implementationen och utvärderingen, förutom slutversionen som endast 
innehåller resultat av implementation. 

5.1 Delleverans 1 

Resultatet vid första delleveransen var en lätt modifierad version av den ursprungliga 
aktiviteten för begreppskartor. D3 användes för att rita ut huvudbegrepp. Zoom ville inte 
fungera med div-element (HTML-element) och inga exempelkoder med D3, zoom och div-
element hittades. Istället användes SVG-element för att skapa begrepp. 
 
Man kunde flytta på huvudbegrepp genom att dra i dem. Vid flytt fick dock texten en offset 
till begreppet och blev aldrig centrerad i begreppet igen. Zoom fungerade med scroll och 
pinch-to-zoom. Drog man i bakgrunden flyttades alla begrepp som att de var fastklistrade 
mot bakgrunden (panorering). 

5.1.1 Implementation 

I figur7 visas kod för hur zoomning och panorering implementerades. 

Rad två lägger till ett SVG-element som barn till ett element med id ”conceptmap”. Rad tre, 
fyra och fem är kod för att tillåta zoom och panorering. ”translate” är för panorering och 
”scale” är för zoomning.  På rad sju skapas ett g-element, vars syfte är att hålla i andra SVG-
element och transformationer som sker på g-elementet sker också på dess barn. I g-
elementet ska alla begrepp läggas för att zoomning och panorering ska ta effekt. 
 
Vid skapandet av begrepp skapades texten först, sen gjordes en getBBox() på text-elementet 
för att få dess storlek och sen skapades en rektangel med storlek från texten. Drag av 
begrepp implementerades genom att lägga till ett drag-event (”.call(drag)”) till rektangeln, 
som kan ses i figur 8. 

1. let conceptmap = d3.select('#conceptmap’) 
2. .append('svg') 
3. .call(d3.behavior.zoom().on('zoom', function () {   
4.  conceptmap.attr('transform', 'translate(' + [d3.event.translate[0], 
5.  d3.event.translate[1]] + ')' + ' scale(' + d3.event.scale + ')')  
6. })) 
7. .append('g'); 

Figur 7. Kod för zoom och panorering. 

1. let drag = d3.behavior.drag()     
2. .origin(function (d) { 
3.         let element = d3.select(this);         
4.  return {             
5.   x: d3.transform(element.attr('transform')).translate[0],             
6.   y: d3.transform(element.attr('transform')).translate[1]        
7.  };     
8. })   
9. .on('drag', dragged); 

Figur 8. Kod för dragevent. 
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I rad två till åtta i figur 8 anges ursprungspositionen för det flyttade elementet. Rad nio kallar 
på en funktion vid namn dragged() när ett element flyttas. I funktionen dragged() sätts nya 
positioner på text och rektangel med hjälp av d3.event.x och d3.event.y. 

5.1.2 Utvärdering 

Nya designbeslut gjordes. Dessa designbeslut ska leda till en design likt den i figur 9, här 
nedan. Här följer lite beskrivning om alla komponenter: 

1. Inom detta område ska alla begrepp och relationer placeras. Användaren kan zooma 
och panorera inom detta område. Området ska vara begränsat till att max fyra 
begrepp ska kunna visas i x-led och fem begrepp i y-led. 

2. Detta är en horisontell scrollbar som användaren kan använda sig av för att navigera 
mellan de tre olika delkartorna. 

3. Tre knappar för att hoppa till önskad delkarta. 
4. Genvägar (shortcuts) till olika funktioner, t.ex. zoom-verktyg, en knapp för att 

begreppskartan ska fylla hela sitt fönster (punkt 1 i bilden). 
Vid rubriken ”Före” ska det göras plats för att visa en hjälptext, saknas på designbilderna. 

 

Figur 9. Nya designen, viktiga komponenter är numrerade. 

I figur 10 kan vi se en illustrativ bild på hur delkartorna kommer att sitta ihop med varandra. 
Delkartorna ”Vändpunkt” och ”Efter” syns inte för användaren, endast de delkartorna som är 
inom punkt 1. 
 

 

Figur 10. Illustrativ bild på hur begreppskartorna är placerade. ”Vändpunkt” och ”Efter” ska 
inte vara synliga. 
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Zoomningen kommer att vara begränsad, max zoom kommer att se ut som på figur 11. 
Minsta zoomningen kommer vara så att fyra begrepp får plats i x-led och fem begrepp i y-
led. 

 
Historiens väktare är tänkt att fungera både på datorer och stora surfplattor, vilket gör att 
man blir begränsad till hur man kan interagera med saker på skärmen. Någon motsvarighet 
till exempel mouseover finns inte för surfplattor. För att kunna dra pilar (relationer) från 
begrepp eller för att flytta begrepp behöver användaren först trycka på önskat begreppet 
och sedan visas en ikon för flytt och en för pil, se figur 12.  

 

Figur 12. Begrepp med drag-ikon till vänster och relations-ikon på nederdelen.  

5.2 Delleverans 2 

Delleverans 2 implementerades genom att skapa en ny aktivitet. Detta gjordes eftersom att 
zoomning inte fungerade med div-element och det skulle bli för mycket ändringar av den 
gamla aktiviteten. Med en ny aktivitet behöves inga resurser läggas på att få gamla uppdrag 
och nya uppdrag (uppdrag med tre begreppskartor) att fungera på samma aktivitet.  
Resultatet hamnade nära designbesluten som gjordes efter delleverans 1. Det gick att scrolla 
mellan begreppskartorna ”Före”, ”Vändpunkter” och ”Efter”. Knapparna nedanför 
scrollbaren gick att använda för att snabbt hoppa till önskad begreppskarta. 
 
Några huvudbegrepp laddades in i varje begreppskarta. Ett klick på ett huvudbegrepp tog 
fram drag-ikonen på vänster sida om begreppet. Drag från drag-ikonen flyttade på hela 
begreppet. Drag från själva begreppet tog fram en relations-pil. Pilen gick dock inte att fästa i 

Figur 11. Högsta zoom begränsad till att två begrepp får plats. 
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något annat begrepp (tidsbrist). Flyttades ett begrepp till kanten av sin begreppskarta 
aktiverades scrollen mellan begreppskartorna (se figur 13). 

 

Figur 13. Före och efter scrollning när ett begrepp dras till kanten 

Touchstödet varierade mellan de tre webbläsarna. Chrome stod för fullstöd för alla 
touchinteraktioner. I Firefox ändrades touch-beteendet under tiden man spelade. Först 
fungerade panorering endast om man började med att dra neråt/uppåt, alternativt två 
snabba tryck (aktiverar även in-zoomning) eller hålla fingret stilla i någon tiondels sekund. 
Drag uppåt/neråt började sen aktivera zoomning. Flytt av begrepp krävde dubbeltryck 
(aktiverar även in-zoomning) eller hålla stilla fingret i någon tiondels sekund. Pinch-to-zoom 
ändrade på spelets zoomnivå istället för begreppskartans. I Edge gick det inte att använda 
touch alls, det enda som gick att göra var att scrolla mellan begreppskartorna med drag i 
sidled och pinch-to-zoom ändrade på spelets zoomnivå. Drag uppåt/neråt försökte scrolla på 
spelet. 
 
Zoomning med Edge resulterade i konstiga beteenden för texterna inuti begreppen. 
Figurerna 14 och 15 visar hur det såg ut vid in- och ut-zoomning. 

Figur 14. Ut-zoomning med webbläsaren Edge. 
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Figur 15. In-zoomning med webbläsaren Edge. 

5.2.1 Implementation 

Alla element som tillhör ett begrepp lades i ett g-element och drageventet flyttades från 
rektangeln till g-elementet. Nu behöver drageventet endast flytta på g-elementet istället för 
texten och rektangeln. 
 
I drageventet gjordes en koll om muspekaren/touchpunkten befann sig på drag-ikonen eller 
relations-ikonen. 
 
Scrollning mellan begreppskartorna skapades genom att först skapa ett div-element som 
skulle fungera som en viewport. Sedan skapades ett div-element inuti det första div-
elementet, med en storlek som var tre gånger så bred. Elementet fungerade som en 
container för tre begreppskartor. Overflow sattes så att container endast var synlig inuti 
viewport:en och så att en horisontell scrollbar visade sig. Sedan lades div-element för 
begreppskartor i container, med en storlek som motsvarade viewport:en.  

5.2.2 Utvärdering 

Helt ny design gjordes då beställarna ansåg att förra designen ledde till en för avancerad 
aktivitet som kunde förvirra många elever. Det blev för många nivåer av interaktion i 
aktiviteten (scroll mellan begreppskartor, zoom och panorering i en begreppskarta och flytt 
av begrepp). Designen saknade dessutom ett sätt för eleverna att få en översikt över alla tre 
begreppskartorna, vilket beställarna såg som en väldigt viktig sak för att aktiviteten ska 
fungera som ett bra läroverktyg. Att placera begreppskartorna bredvid varandra så att alla 
tre syns samtidigt skulle kapa för mycket på bredden, vilket skulle göra det svårt att visa 
begreppskartorna på ett snygg och bra sätt. Istället gjordes en helt ny design med fokus på 
att kunna visa en helhetsbild av alla begreppskartorna samtidigt. Lösningen blev en design 
utan zoomstöd, en begreppskarta visas som i tidigare design och de andra två visas som 
miniatyrer (se figur 16 och 17). Genom att klicka på en av miniatyrerna så blev den 
begreppskartan förstorad och de andra blev till små miniatyrer. Inga knappar eller scrollbars 
ska användas.  
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Figur 16. Helhetsbild med ”vändpunkter” och ”Efter” som miniatyrer. 

 

Figur 17. Helhetsbild med ”Före” och ”Efter” som miniatyrer. 

5.3 Delleverans 3 

Nya designen från delleverans 2 användes och resultatet blev att återanvända den 
ursprungliga aktiviteten för begreppskartor. Ingen ny aktivitet skapades (vilket krävdes i 
delleverans 2), då den nya designen inte behövde använda sig av D3 och kunde fungera med 
Interact.js. Att återanvända tidigare aktivitet möjliggjorde att tidigare uppdrag och nya (nivå 
5) uppdrag kunde fungera på samma aktivitet. 
 
När man startar en begreppskarta-aktivitet möts man av en fullstor karta längst till vänster 
och sen miniatyrer till höger för varje extra begreppskarta som ingick i uppdraget (se figur 
18). Om uppdraget innehöll endast en begreppskarta (lägre än nivå 5) utnyttjades det extra 
utrymmet för att göra begreppskartan ännu större och den läggs centrerat på skärmen. 
Miniatyrerna valdes att läggas med övre sidan i samma höjd som för den fullstora 
begreppskartan, detta gjordes för att HTML gärna vill lägga element från vänster till höger 
eller på en ny rad. Att placera miniatyrerna enligt designen hade krävt att man använde 
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absoluta positioner eller att man använde ett osynligt element ovanför miniatyrerna som 
tvingade ner miniatyrerna på rätt höjd. Klick på en miniatyr skalar upp den till en fullstor 
begreppskarta med en animationstid på 0,5 s, samma gäller för den tidigare fullstora 
begreppskartan fast att den förminskas till en miniatyr istället. Ingen interaktion av begrepp 
går att göra på en begreppskarta som är förminskad till en miniatyr. 
 

 

Figur 18. Resultat från delleverans 3 med miniatyrer. 

Funktionaliteten i varje begreppskarta var den samma som för den ursprungliga aktiviteten, 
förutom hur man drar i begrepp och relations-pilar. I den ursprungliga aktiviteten användes 
mouseover för att ta fram drag-ikonen, ett drag från ett huvudbegrepp tog fram en relations-
ikon och ett drag på ett vanligt begrepp flyttade på begreppet. I delleverans 3 krävs det ett 
klick på ett huvudbegrepp för att ta fram en relations-ikon i toppen av begreppet. Relations-
ikonen placerades ovanför huvudbegrepp för att undvika att ikonen blir gömd bakom 
portföljen om begreppet befinner sig längst ner på begreppskartan. Flytt av huvudbegrepp 
och vanliga begrepp gjordes genom att dra på begreppet till önskat position. 
Rättningssystemet för begreppskartorna slutade att fungera när aktiviteten modifierades. 
 
Alla webbläsare klarade av att interagera med spelet med mus och vid touch var det bara 
Edge som inte fungerade (samma resultat som delleverans 2). FireFox uppvisade ett annat 
resultat mot delleverans 2, flytt av begrepp eller relations-pilar krävde inte ett dubbelklick 
eller att man höll ner fingret i någon tiondels sekund. Istället fungerade touch-interaktionen 
precis som i Chrome, det var bara att dra fingret över ett begrepp eller relation. 
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5.3.1 Implementation 

Ett osynligt div-element skapades för att fungera som en container för alla begreppskartor. 
Container:n bestämde position och hur stor del av spelet som begreppskartorna fick ta upp. 
Begreppskartorna bestod av ytterliga en container som innehöll en div för titel, en div för 
hjälptext och till sist en div för alla begrepp och relationer. I CSS definierades styling för 
klasser maximized (stor begreppskarta) och minimized (miniatyr), dessa klasser applicerades 
på begreppskartornas container för att skapa en stor begreppskarta och två miniatyrer. 

5.3.2 Utvärdering 

Beställarna var överlag nöjda med resultatet från den nya designen. De anmärkningar som 
fanns var: 

 Tidsalven syntes inte bra då den blev gömd bakom begreppskartorna. 

 Svart bakgrund istället för vit för begreppskartorna. 

 Rättning av begreppskartor fungerade inte. 

 Det kändes mer naturligt ifall om relations-ikonen visade sig under begreppen. 
Relations-ikonen kan visas ovanför begrepp om det finns en chans att relations-
ikonen kan bli gömd bakom portföljen. 

 Det är inte alltid man behöver en rubrik och hjälptext för en begreppskarta och 
därför bör dessa områden kunna försvinna och ge mer plats åt begreppskartan. 

5.4 Slutversion 

 

Figur 19. Resultatet från sista versionen.  

Den vita bakgrunden för begreppskartorna togs bort och gjordes istället helt transparent (se 
figur 19 och 20). Detta för att komma så nära som möjligt med önskemålen om svart 
bakgrund och att tidsalven ska synas bättre. Begreppskartonas storlek ändrades för att 
utnyttja hela programmets bredd. Om ett uppdrag endast innehåller en begreppskarta togs 
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titel- och hjälptextområdet bort och begreppskartan gjordes högre (se figur 20). Relations-
ikonen flyttades till begreppens nederkant. Rättningssystemet anpassades för att hantera 
flera begreppskartor. Rättningssystemet rättar i den ordningen man skapade relationer, 
vilket gör att det kan bli många hopp mellan begreppskartor vid rättning. Interaktion med 
begreppskartorna är avslagen vid rättning och klick/touch efter rättningen tar en ut från 
aktiviteten. 
 

 

Figur 20. Titel och hjälptext togs bort när endast en begreppskarta användes. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultat 

Trots att implementationen med D3 aldrig blev helt klar visade den att D3 har vad som krävs 
för att skapa begreppskartor med zoom och panorering. Det gick att skapa flyttbara begrepp, 
zooma med scroll eller pinch-to-zoom, panorera genom att dra i bakgrunden och dra 
relations-pilar från begrepp. Att relations-pilarna inte kunde fästa till något begrepp berodde 
på att ingen beräkning gjordes ifall om pilen var över något annat begrepp och det är en 
funktionalitet som är helt möjlig att implementera. Dock så var det bara i Chrome som 
touchstödet fungerade helt. Bara en av tre webbläsare är inte ett bra resultat, om detta 
resultat kommer att spegla sig med mobilapplikationer är svårt att säga. Det man kan säga är 
att chansen är stor att Android kommer fungera lika bra som Chrome för Windows, eftersom 
att Android använder sig av Chromium, ett open-source projekt som Chrome baseras på.  
 
Det inte mycket kod som behövs för att lägga till zoom och panorering, med hjälp av 
informationen under rubriken ”5.1.1 Implementation” kan en utvecklare utan svårigheter 
implementera zoom och panorering till sin applikation. Det behöver inte vara zoom och 
panorering till begreppskartor, utan zoom och panorering går att kombinera till vilken 
funktion som helst i en applikation.  
 
Implementationen med D3 är inte beroende av några specifika Meteor-funktioner, 
templates har endast används för att underlätta layout av element och för att minska layout 
kod i JavaScript-filer. Detta medför att implementation går att flytta utanför Meteor. 
 
Skaparna av D3 påstod att D3:s zoom skulle fungera med HTML, SVG och canvas men trots 
det så blev det ingen fungerande implementation med div-element (HTML). Inga 
exempelprogram eller exempelkod hittades som använde sig av div-element och D3:s zoom, 
vilket gjorde det svårt att ta reda på ifall om dokumentationen inte var komplett eller 
felaktigt formulerad. Den kod som hittades använde sig av SVG-element. 
 
Det var svårare att jobba med SVG-element jämfört med div-element. SVG-element saknar 
flera egenskaper som div-element har, några exempel är padding och rektangelelement kan 
inte innehålla andra element vilket gjorde att man var tvungen att beräkna storleken på 
begreppstexterna och sen använda den storleken för att sätta storleken på 
begreppsrektanglarna. 
 
Meteor vill gärna att man använder templates något som D3 motarbetar lite eftersom att D3 
har egna metoder för att skapa element. Det gick att använda templates för att skapa 
begrepp, men det krävdes att D3 gick igenom varje begrepp för att lägga till drag & drop och 
eftersom att SVG-element användes krävdes det beräkning av begrepptexternas storlek för 
att kunna sätta en bra storlek på varje begrepp. 
 
JavaScript, jQuery och D3 har alla egna metoder för att hämta och redigera element från 
DOM vilket kan förvirra om man blandar dessa metoder i sin kod. Bäst är att försöka hålla sig 
till en av dem. D3s metoder kräver väldigt få rader med kod när man vill sätta samma 
egenskaper på flera element. 
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Oönskad scrollning blev ett resultat när man drog ett begrepp till kanten av en 
begreppskartas viewport. Ett mer önskat resultat hade varit om själva begreppskartan 
scrollade istället eller att ingenting hände. Eftersom att man kan använda scroll för att 
zooma utan att en sida scrollar så bör det finnas något som kan förhindra den oönskade 
scrollningen. 

6.2 Metod 

Valet att använda sig av en agil arbetsmetod visade sig fungera väldigt bra till det här 
projektet. Genom att hålla en nära kontakt och köra på flera delleveranser kunde vi upptäcka 
problem tidigt och hitta nya lösningar. Ett bra exempel är vid andra delleverans där 
beställarna upptäckte att interaktionen blev för avancerad när zoom och panorering 
användes tillsammans med scrollbara begreppskartor. Att hitta problem tidigt gör att mindre 
kod och tid går till spillo. Om en metod med endast en slutleverans hade används hade det 
slutat med att beställarna skulle bli missnöjda och projektet kunde skrotas eller skrivas om 
helt.  
 
Tre delleveranser användes vilket passade bra med den takt som projektet rörde sig i. Fler 
delleveranser med tätare mellanrum hade behövts om implementationen gått fortare. Ju fler 
funktioner som kommer till desto viktigare blir det med utvärdering och testning. 
Att hålla en nära kontakt med beställare för att kunna uppdatera design- och 
kravspecifikation under projektets gång medför att man kan starta implementationen 
snabbare, eftersom att design- och kravspecifikationen behöver inte hålla en hög detaljnivå. 
En mer detaljerad design- och kravspecifikation kan dock medföra att det blir en bättre 
struktur på kod och implementationstakten kan hålla en bättre takt. 
 
Testning på flera webbläsare skulle ha gjorts tidigare och mer undersökning skulle ha gjorts 
på det varierande touchstödet mellan webbläsarna. 

6.3 Källkritik 

Det är svårt att hitta vetenskapliga artiklar som tar upp implementation av zoomning och 
panorering i en webbmiljö. Detta beror mycket på att webstandarder har ändrats mycket på 
kort tid och Meteor är ett relativt nytt ramverk. Många personer ser nog ingen vits med att 
skriva vetenskapliga artiklar när det man har skrivit riskerar att bli utdaterat redan vid 
publicering eller kort därefter. Därför valdes fokus att läggas på dokumentationer, läsa forum 
med andra utvecklares erfarenheter och studera kod skapat av andra utvecklare. 

7 Slutsatser 
Syftet med arbetet var att undersöka och testa vilket eller vilka JavaScriptbibliotek som 
lämpar sig för att användas för att skapa begreppskartor med zoom och panorering, vilket 
arbetet har gjort genom en implementation med D3. Resultatet av implementationen visar 
även att inget beroende till Meteor-specifika funktioner behövdes, vilket bör göra resultatet 
intressant för andra utvecklare som inte använder sig av Meteor. D3 fungerar även bra för 
att lägga till touch och panorering till andra delar i en applikation än begreppskartor. 
Touchstödet varierade mellan webbläsarna och det var bara Chrome som uppfyllde full 
touch-interaktion med D3. 
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Scroll mellan begreppskartor och zoom och panorering i begreppskartorna blev en för 
avancerad interaktion för mellanstadieelever som kan sakna datorvana. Att kunna visa en 
helhetsbild av alla begreppskartor tillsammans ansågs viktigare än att ha zoom och 
panorering. En bra kompromiss mellan helhetsbild och interaktions-yta blev att visa alla 
utom en begreppskarta som miniatyrer.    

7.1 Framtida arbeten 

Zoom och panorering i begreppskartor fungerade inte så bra när man jobbade med flera 
begreppskartor, men det kan fortfarande visa sig användbart när man bara jobbar med en 
begreppskarta. Det som är värt att undersöka mer när det gäller zoom och panorering i 
begreppskartor är: 

 Hur minsta och största zoom ska bestämmas? 

 Hur stor ska en begreppskarta vara? Ska man kunna panorera i all oändlighet? 

 Kan de ske några prestanda problem vid riktigt stora begreppskartor? Om man väljer 
att studera prestanda kan det vara värt att jämföra div-element, SVG och canvas. 

 
Det finns även förbättringar som går att göra på slutversionen från det här arbetet. Titel och 
hjälptext tas bort när bara en begreppskarta används, en bättre lösning hade varit om man 
lämnar titel eller hjälptext tomma så tas de bort. Rättningssystemet borde rätta en 
begreppskarta i taget för att slippa en massa hopp. När rättningen är slut bör spelaren kunna 
navigera mellan begreppskartorna för att lättare kunna ta in vad som blev rätt och vad som 
blev fel. Förslagsvis kommer en knapp upp för att avsluta aktiviteten istället för att 
aktiviteten avslutas vid klick/tryck. 
 
Vid testning visade alla webbläsare olika resultat vid touch-interaktioner, därför kan det vara 
intressant att undersöka det närmare. Några frågor man kan ställa sig är följande: 

 Varför varierade resultatet mellan webbläsarna vid touch-interaktion när D3 
användes? 

 Är det möjligt att fixa med en annan implementering eller krävs det ändringar av 
källkod i D3? 

 Är det webbläsarna som inte tillåter att man fäster andra beteenden till touch-
interaktioner än vad webbläsaren har bestämt? 

 Hur ser touch-stödet ut på mobilenheter med D3?  
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