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Sammanfattning 
Historiens Väktare är ett interaktivt läromedel framtaget av Educational Technology Group, som är ett 

samarbete mellan Linköpings och Lunds universitet. Läromedlet använder olika pedagogiska metoder 

som lärbara agenter och begreppskartor för att lära ut historia till mellanstadieelever. Läromedlet är 

utvecklat i ett JavaScript-ramverk som heter Meteor, och det innehåller en rad olika aktiviteter för 

informationsinhämtning, inlärning och utvärdering. En av dessa aktiviteter är en så kallad begreppskarta 

i vilken eleven skall, med hjälp av fördefinierade relationer, koppla samman olika historiska begrepp 

med varandra. Uppdraget bakom detta arbete var att implementera stöttat lärande i aktiviteten med 

begreppskartan. Stöttat lärande är en pedagogisk metod som handlar om vilken hjälp man skall ge 

elever för att lösa uppgifter. I detta arbete har tre olika funktioner för stöttat lärande i begreppskartan 

implementerats; kategorisering av begrepp, stöttande frågor samt förslag på relationer. De tre olika 

metoderna för stöttat lärande kunde implementeras i Historiens Väktare med hjälp av redan inbyggda 

funktioner i ramverket och Historiens Väktare utan att några nya beroenden till andra tekniker eller 

ramverk behövts introduceras. 
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Ordlista 
● API - Application Programming Interface - gränssnitt mellan delar av en mjukvaruapplikation 

● Array - Objekt som består av en samling av indexerade element 

● Begreppskarta - Verktyg för att organisera och representera kunskap 

● CSS - Cascading Style Sheets - Stilmall för hur element skall presenteras i ett strukturerat 

dokument 

● Cache - Temporärt lagrad kopia av senast eller ofta använd data 

● DOM - Document Object Model - Gränssnitt för att dynamiskt läsa och uppdatera strukturerade 

dokument 

● Git - Distribuerat versionshanteringsprogram 

● HTML - HyperText Markup Language - märkspråk för strukturerade dokument som utgör 

webbsidor 

● Interpreterande språk - kod tolkas samtidigt som det körs 

● JSON - JavaScript Object Notation - Textbaserat format för datalagring 

● JavaScript - svagt typat skriptspråk som främst används vid webbutveckling 

● LESS - Utökning av CSS som tillåter bl.a. variabler och funktioner 

● Meteor -  JavaScript-baserad plattform för utveckling av webbapplikationer 

● Stöttat lärande - åtgärder vidtas för att stötta en elevs lärande 

● Utvecklingssprint - Period i systemutvecklingsmetodiken Scrum där utveckling sker 

● Webapp - Programvara som körs via en webbläsare 
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1. Inledning 

1.1. Motivering 

Historiens Väktare är ett interaktivt läromedel som är utvecklat av Educational Technology Group, som 

är ett samarbete mellan Linköpings Universitet och Lunds Universitet. Syftet med läromedlet är att det 

skall fungera som ett forskningsverktyg för att studera elevers olika inlärningsmekanismer samt att 

fungera som en inspiration för en ny generation av pedagogiska hjälpmedel i skolan. Läromedlet är 

utformat som ett spel där eleverna använder sig av en tidsmaskin för att besöka historiskt viktiga platser 

och interagera med personer och föremål. För att uppmuntra en djupare inlärning använder sig spelet 

av lärbara agenter (eng. teachable agents), i form av en alv som skall läras upp så att denne sedan kan 

klara av olika former av uppgifter. 

 

Spelet har designats för att vara så plattformsoberoende som möjligt, så det körs i webbläsare för 

datorer och surfplattor, och är utvecklat i Meteor, som är ett modernt  JavaScript-ramverk för utveckling 

av webbapplikationer. 

 

Ett antal olika förslag på hur spelet skulle kunna hjälpa elever att lösa en uppgift som de inte klarar av 

att lösa på egen hand, så kallat stöttat lärande (eng. scaffolding), har tagits fram av Educational 

Technology Group. En viktig del i hur stöttat lärande implementeras är att användandet av hjälpmedlen 

skall kunna styras på individnivå, då för mycket stöttat lärande till elever som inte behöver det kan 

hindra elevens egna lärande. 

 

Förslagen gäller en specifik inlärningsaktivitet; begreppskartan. En begreppskarta är ett grafiskt verktyg 

för att organisera och representera kunskap, där det är elevens uppgift att koppla samman olika 

begrepp med hjälp av olika relationer. 

 

De tre förslag för stöttat lärande i begreppskartan är följande: 

● kategorisering av begrepp 

● ställa hjälpsamma frågor kring begrepp eller relationer som saknas 

● komma med förslag på en relation som skall ingå i lösningen 

1.2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att implementera förslagen på hur stöttat lärande skulle kunna se ut i 
begreppskartan, samt att utreda vilka delar av förslagen som är möjliga och inte möjliga att 

implementera i ramverket inom en överenskommen tidsperiod. 

1.3. Frågeställning 

Frågeställningarna som legat grund för det här arbetet är: 
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● Hur kan stöttat lärande i en begreppskarta, i form av kategorisering av begrepp, hjälpsamma 

frågor eller förslag på relationer, implementeras i Meteor? 

● Utifrån de designförslag som presenterats, vad är möjligt och vad är inte möjligt att 

implementera i Meteor?  

1.4. Avgränsningar 

Någon form av utvärdering eller jämförelse av hur väl det stöttande lärandet fungerar för elever mellan 

de olika implementerade lösningarna kommer inte att genomföras i det här arbetet. 

 

Någon form av testning med tilltänkt målgrupp för läromedlet kommer inte att utföras inom ramen för 

det här arbetet. 

 

Stöttat lärande kommer enbart att implementeras i läraktiviteten med begreppskartan. 

 

All testning kommer utföras i en Windowsmiljö och i webbläsaren Chrome och ingen hänsyn kommer att 

tas gentemot stöd för interaktion med tryckkänsliga skärmar. 
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2. Bakgrund 

2.1. Historiens Väktare 

Historiens Väktare är ett digitalt inlärningsverktyg utvecklat på bland annat Linköpings Universitet med 

syfte att lära ut historia till mellanstadieelever, och är tänkt att användas som ett forskningsverktyg för 

att studera olika inlärningsprocesser hos eleverna. Verktyget använder sig av bland annat lärbara 

agenter (eng. teachable agents), begreppskartor och olika former av stöttat lärande (eng. scaffolding), 
och enligt Silvervarg, Kirkegaard och Gulz (2014) är det första i sitt slag då andra digitala system med 

lärbara agenter främst riktat in sig på matematiska och naturvetenskapliga områden. 

 

Historiens Väktare har olika aktiviteter och material som rör informationsinsamling, inlärning samt 

utvärdering. För att minimera lärarinblandningen har aktiviteterna utformats för att vara intuitiva för 

eleverna att använda. 

 

Systemet är utvecklat i Meteor, ett Javascript-ramverk för webapplikationsutveckling, och kan således 

köras direkt i webbläsaren på olika sorters enheter, som surfplattor eller smarta telefoner. 

2.1.1. Narrativ 

I spelet skall den gamla tidsalven Historiens Väktare pensionera sig och letar efter en efterföljare bland 

sina medarbetare, helst en med goda historiekunskaper. För att tillgodose sig dessa kunskaperna kan de 

använda en tidsmaskin för att resa till olika tidsepoker och besöka historiska platser och prata med 

historiskt signifikanta personer. 

 

Elevens uppgift i spelet är att lära upp en specifik medarbetare, Timy, som själv inte kan använda 

tidsmaskinen då han blir åksjuk. Eleven får själv använda tidsmaskinen och sedan lära Timy vad de själva 

lärt sig under resorna. 

2.1.2. Aktiviteter 

2.1.2.1. Informationsinsamling 

Eleven använder tidsmaskinen för att besöka olika historiskt viktiga platser och tidpunkter för 

informationsinsamlingen. När eleven anlänt till platsen måste denna utforska sin omgivning och 

interagera med olika personer och föremål för att skaffa sig tillräckligt med information för att lära Timy. 

 

Det finns även möjlighet för eleven att interagera med Timy genom en chatt, där man kan konversera 

med ett naturligt språk. Enligt Silvervarg et al. (2014) stärker denna interaktion banden mellan eleven 

och Timy, som i sin tur ökar elevens engagemang och motivation. [1] 
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2.1.2.2. Inlärning 

Inlärningsaktiviteterna är spelliknande uppgifter som går ut på att lära Timy vad man lärt sig efter man 

återvänt till nutiden med tidsmaskinen. De olika inlärningsaktiviteterna främjar olika former av fakta 

som skall läras ut. Exempel på inlärningsaktiviteter är begreppskartor och tidslinjer. [1] 

 

Efter inlärningsaktiviteten blir Timy mer säker eller osäker om de fakta som informationsinsamlingen 

handlade om. Timys kunskap är alltså baserat på vad eleven lärt sig och sedan förmedlat vidare till Timy. 

 

Silvervarg et al. (2014) tror att tidsresorna och just interaktionen med olika karaktärer kan visa för 

eleven skillnader och liknelser mellan människors värderingar och levnadsstandard. De hoppas  även att 

det uppmuntrar till utforskande beteende då man måste interagera med miljön och olika karaktärer. [1] 

 

För att möta de olika mål som läroplanen sätter upp är designen av läroaktiveteterna mycket viktigt. De 

måste kunna modellera resonemangen om orsaker och samband vad gäller  människors förhållanden 

och handlingar, samt sociala förändringar. Just begreppskartor är ett värdefullt verktyg för detta. [1]  

2.1.2.3. Utvärdering 

Efter att en tillräcklig mängd av inlärningsaktiviteterna har genomförts så låses testaktiviteten upp. 

Eleven blir informerad att genomföra testaktiviteten när denne tror att Timy har lärt sig tillräckligt 

mycket för att klara av testet. 

 

Timy genomför sedan testaktiviteten, och använder sin kunskap för att svara på Historiens Väktares 

frågor. 

 

Resultatet av Timys test fungerar som feedback till eleven; om eleven lärt Timy korrekta fakta så får han 

ett bra betyg av Historiens Väktare. Om Timy inte har lärt sig allt som behövs för att klara testet så kan 

tips visas om informationsinhämtningen som sedan kan göras om. 

2.1.3 Lärbara agenter 

Learning-by-teaching, ofta förkortat LBT, är en pedagogisk metod där man låter en elev lära någon 

annan information den lärt sig. Jämfört med när man lär sig själv så organiserar man sin förståelse mer 

när man ombeds lära ut information till någon annan. Eleven känner sig ansvarig för personen man lär, 

vilket gör att man ofta sätter sig in i materialet mer. 

 

En form av LBT i digitala inlärningsverktyg är så kallade lärbara agenter (eng. teachable agents). Det är 

elevens uppgift att lära agenten, och agentens framsteg/utveckling beror på vilken information som 

eleven lärt agenten. Lärbara agenter har visat sig vara ett särskilt effektivt läromedel för 

underpresterande elever [1] 
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Genom att ge den lärbara agenten en attityd, exempelvis genom att låta agenten överskatta sin egna 

kunskaper, så har det visat sig stimulera inlärningen ytterligare då detta utmanar eleven att strukturera 

om informationen som skall läras ut. [1] 

2.2. Begreppskartor 

En begreppskarta (eller concept map på engelska) är ett grafiskt verktyg för att organisera och 

representera kunskap. De utvecklades av Joseph D. Novak vid Cornell University i början av 1970-talet 

för att bättre kunna representera barns konceptuella förståelse om vetenskap som en kognitiv struktur. 

[2] 

 

Ett begrepp definieras av Novak som en upplevd regelbundenhet i föremål eller händelser och som är 

betecknad med ett specifikt namn. 

 

I en begreppskarta placeras begreppen ut på kartan i avgränsade områden, oftas cirklar eller fyrkanter, 

och relationer mellan begrepp är markerade med pilar mellan begreppen. För att tydligare definiera 

relationen mellan två begrepp kan man även placera ord eller symboler på pilarna. 

 

Begreppskartor kan även organiseras hierarkiskt, där det mest generella begreppet placeras överst och 

mer specifika begrepp placeras längre ned på kartan. Den hierarkiska strukturen på begreppskartan kan 

bero på vilken kontext kartan skapas för, därför anser Novak att det är viktigt att ha en specifik fråga 

man vill besvara med hjälp av begreppskartan, en s.k. focus question, för att tydligare definiera denna 

kontext. [2] 

 

Relationer mellan olika domäner av begrepp kallar Novak för cross-links, och de anses vara en mycket 

viktig del av begreppskartor. Detta då de visar hur ett begrepp från en viss domän hör ihop med begrepp 

från andra domäner. Vid skapandet av ny kunskap så representerar cross-links ofta kreativa språng från 

kunskapsskaparen. [2] 

2.2.1. Begreppskartor för inlärning & utvärdering 

Barn börjar lära sig begrepp från födseln upp till tre års ålder genom så kallad utforskande lärande (på 

engelska discovery learning), där barnet urskiljer mönster bland händelser och föremål och sedan kan 

känna igen dessa mönster när en äldre person benämner begreppet med ord eller symboler. 

(Macnamara, 1982, refererad i Novak, 2008) [2] 

 

Efter tre års ålder använder barn sina språkfärdigheter för att lära sig om nya begrepp genom att fråga 

andra om relationer mellan olika begrepp, så kallad reception learning. 
 

En annan distinktion som Novak tar upp, utöver den mellan utforskande lärande och reception learning, 
är skillnaden mellan meningsfullt lärande och utantillärande, en skillnad som David Ausubel utforskat 

tidigare (Ausubel, 1963, refererad i Novak, 2008). För att ett meningsfullt lärande skall kunna ske är det 

nödvändigt att följande tre villkor uppfylls : 

12 



1. Att materialet som skall läras in skall vara konceptuellt tydligt och använda exempel och 

språkbruk som relaterar till elevens tidigare kunskaper. 

2. Eleven måste ha relevanta tidigare kunskaper. 

3. Eleven måste vilja lära sig meningsfullt. En elevs val att lära sig meningsfullt  istället för att bara 

lära sig utantill har en lärare bara indirekt kontroll över, genom olika former av  undervisnings- 

och bedömningsmetoder som uppmuntrar det meningsfulla lärandet. [2] 

 

Novak skriver att anledningen till att begreppskartor är ett kraftfullt verktyg för att underlätta 

meningsfullt lärande är att de fungerar som en slags mall för att hjälpa strukturera och organisera 

kunskap för elever. Begreppskartor kan utöver inlärning även användas som en utvärderingsmetod som 

uppmuntrar meningsfullt lärande. [2] 

2.2.2. Att konstruera begreppskartor 

Novak skriver att det är viktigt för konstruktören av begreppskartan att vara bekant med området som 

begreppskartan skall handla om. För att definiera kontexten till begreppskartan kan en focus question 

tas fram. [2] 

 

När området och kontexten är bestämd, så tar man fram 15 till 25 nyckelbegrepp i en rangordnad lista, 

från det mest generella till det minst generella. Denna lista kallar Novak för en parking lot. Sedan kan 

man börja konstruera en preliminär begreppskarta, med antingen datormjukvara eller med fysiska 

hjälpmedel, för att bygga upp hierarkin. Den preliminära begreppskartan omarbetas kontinuerligt 

medan man lägger till, flyttar eller tar bort begrepp. 

 

När den preliminära begreppskartan börjar bli klar, tre eller fler omarbetningar rekommenderas, så 

börjar man leta efter cross-links, alltså relationer mellan olika domäner av begrepp. Slutligen kan 

begreppskartan omarbetas en sista gång för bättre tydlighet, exempelvis genom att flytta runt 

begreppen för en bättre struktur. [2] 

2.2.3. Lärbara agenter och begreppskartor 

Ett exempel på ett system som använder både lärbara agenter (eng. teachable agents) och 

begreppskartor är Betty’s Brain, framtaget av  Segedy, Kinnebrew och Biswas vid Vanderbilt University. I 
systemet så konstruerar eleverna begreppskartor för att lära upp agenten, som sedan använder kartan 

för att kunna svara på frågor. Tidigare system utvecklade av samma grupp har visat att elever är 

motiverade att interagera med och lära agenten och att detta förbättrar elevernas lärande. [4] 

 

I Betty’s Brain så förstärks inlärningen av sociala interaktioner med agenten och en mentor, i form av 

konversationer där återkoppling ges om elevens aktivitet och framsteg. Konversationerna hjälper 

eleverna med att lära sig om ämnet, att framställa korrekta begreppskartor samt att förvärva sig 

generella strategier för problemlösning. 
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2.2.4 Implementation av begreppskartor i Historiens Väktare 

En av de aktiviteter som finns implementerade i Historiens Väktare är att eleven ombeds skapa en 

begreppskarta från en uppsättning begrepp som är relaterade till tidresuppdrag som eleven slutfört. 

Eleven får välja från tre alternativa kopplingar mellan begrepp som placeras ut på begreppskartan, där 

bara ett av alternativen är korrekt.  

 

 

Figur 1 - Ett exempel på en enkel begreppskarta från Historiens Väktare. Uppdraget gäller 1600-tals 

astronomen Galileo Galileis livsverk. I figuren har eleven definierat relationerna mellan begreppen. 
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Implementationen i Historiens Väktare utgår en mappning mellan begrepp och vilka relationer som skall 

kunna väljas som alternativ, samt en mappning mellan begreppen med den korrekta relationen. 

 

relations: { 
  galilei: { 
    naturePhilosophy: ['studied', 'critizised', 'arguedAgainst'], 
    firstTelescope: ['constructed', 'imported', 'bought'], 
    jupiterMoons: ['discovered', 'denied', 'heardAbout'], 
    bookWorldView: ['wrote', 'translated', 'critizised'], 
    fallingExperiment: ['did', 'critizised', 'taught'] } 
  }, 
facts: [ 
  { from: 'galilei', relation: 'studied', to: 'naturePhilosophy' }, 
  { from: 'galilei', relation: 'constructed', to: 'firstTelescope' }, 
  { from: 'galilei', relation: 'discovered', to: 'jupiterMoons' }, 
  { from: 'galilei', relation: 'wrote', to: 'bookWorldView' }, 
  { from: 'galilei', relation: 'did', to: 'fallingExperiment' } 
] 

Exempel på mappning mellan begrepp och relationer från ett uppdrag om Galileo Galilei.  

 

I ovanstående exempel definierar relations relationsalternativen och facts definierar det korrekta 

alternativet. För att rätta elevens lösning så kontrolleras de definitioner som denna skapat med de 

korrekta värdena och ett omdöme ges. 

2.3. Stöttat lärande 

Stöttat lärande, eller på engelska scaffolding, är ett begrepp inom lärandevetenskap som handlar om 

vilka stöd man kan ge elever för att hjälpa dem att förstå en läraktivitet de inte klarar av själva. 

 

Jennifer Evans och Gemma Pate är två brittiska historielärare som har undersökt hur stöttat lärande 

påverkar elevers inlärning i en studie genomförd för historieundervisningen för brittiska elever. Evans 

anser att det är viktigt att det stöttande lärandet inte skall ersätta elevens eget tänkande, och har därför 

försökt skilja mellan att stödja elever enbart för att få fram en slutprodukt, och att hjälpa eleven att 

uppnå en tillräcklig kompetensnivå för att slutligen kunna lösa liknande uppgifter på egen hand. [3] 

2.3.1. Stöttat lärande i praktiken 

2007 så genomförde Evans och Pate studien i hur väl stöttat lärande faktiskt uppnår målet att hjälpa 

elever att tänka själva och kunna lösa liknande uppgifter utan stöd senare. [3] 

 

Studien gjordes på historieundervisningen för elever i klass 8 och 11 i två brittiska skolor. Eleverna fick 

använda en rad olika metoder för stöttat lärande, som exempelvis sortering av kort och strukturerade 

debatter, där slutmålet för eleverna var att skriva en uppsats rörande olika frågor om kvinnors rösträtt 

och det engelska inbördeskriget. 
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Syftet med en kortsortering är att möjliggöra för eleven att kunna förstå komplexiteten hos 

orsakssamband och genom försök-och-misstag arbeta på deras egna förståelse av historiska händelser. 

Evans anser att en kortsortering är den bästa metoden för att få elever att verkligen förstå 

orsakssambandens komplexitet. [3] 

 

De skilda klasserna fick olika stöd när det kom till hur korten skapades/organiserades, eleverna i klass 8 

och en grupp av klass 11 fick färdiga orsaks-kort medan resterande grupper fick skapa korten själva. 

Evans fann att när eleverna själva fick skapa korten så uppmuntrade detta en diskussion mellan 

eleverna, och att det var lättare för dem att sortera och kategorisera orsakerna som de själva kommit 

fram till. Att möjliggöra för eleverna att hitta en egen betydelse i en uppgift anses vara nyckeln till en 

framgångsrik kortsortering. Ingripande av lärare på olika sätt kan både vara till nytta för elevernas 

lärande men också hämma det egna lärandet. [3] 

 

Evans och Pate fann att en framgångsrik implementation av kortsortering är väldigt svår att åstadkomma 

och att felaktig användning av metoden kan till och med vara ogynnsam för elevernas lärande.  

 

En central slutsats i Evans studie är att inte erbjuda för mycket stöttning till elever som inte behöver det, 

då det kan hindra elevens egna lärande. Ett beslut om stöttat lärande bör därför baseras på individnivå 

istället för gruppnivå. [3] 
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3. Teknisk plattform 

3.1. Meteor 

Meteor är en JavaScript-baserad plattform för utveckling av webbapplikationer som använder sig av 

designmönstret Model View View-Model eller MVVM, till skillnad från mer traditionella 

klient/server-mönster. 

 

Meteor är ett så kallat full-stack ramverk, vilket innebär att applikationerna innehåller kod som både 

körs på klienten och på servern (samt gemensam kod för klient och server). 

3.1.1. Designmönster för webapplikationer 

En rad olika distinkta designmönster har växt fram för utveckling av webbapplikationer under webbens 

historia, allt från enkla server-klientmönster till mer komplicerade mönster med nästlade komponenter. 

[5] 

3.1.1.1. Server-Klient 

Ursprungligen så var webbapplikationer utvecklade för miljöer där servern hade signifikant mer 

processorkraft än klienterna, och således sköttes all form av beräkning, sökningar och 

databasoperationer på servern. Klienten användes bara för att visa resultaten för användaren. [5] 

 

 

Figur 2 - Exempel på server-klient mönster 

3.1.1.2. Model View Controller (MVC) 

Under 1990-talet, när webben började bli allt mer populärt och datorerna blev allt mer kraftfulla, så 

började en idé ta fäste om hybrider mellan “vanliga” program (som kördes i skrivbordsmiljö utan någon 
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kommunikation med en server) och program som hade en server-klient struktur. Tanken var att flytta en 

del av beräkningsbördan från servern till klienterna. Ett exempel på en sådan typ av applikation som 

började växa fram var onlinespel, där en klienten gjorde väldigt mycket mer än att bara visa information 

för användaren. 

 

Mönstret som växte fram ur denna ambition kallas Model-View-Controller och fungerar på följande vis: 

● All data som appen behandlar är modellen, vanligtvis är det en server som hanterar detta. 

● Klienter begär modellen från servern, och kan sedan utföra operationer på datat som sedan kan 

skickas till View-delen 

● Kommunikationen mellan klienten och servern och operationerna som utförs på datat är 

Controller-delen 

● Kontrollern skickar kommandon till vyn som sedan skickar meddelanden tillbaka till kontrollern 

om vad användaren gör. Kontrollern behandlar meddelandena och utför nya operationer på 

datat och skickar sedan nya kommandon till vyn 

 

 

Figur 3 - Exempel på Model-View-Controller mönster 

 

Eftersom webbläsarna inte var särskilt sofistikerade vid den här tidpunkten så användes istället 

exempelvis Microsoft .NET, Java eller Adobe Flash för att köra mer avancerade webbapplikationer, vilket 

krävde att användarna hade installerat de behövda ramverken för att kunna köra appen. [5] 

3.1.1.3. Model View View-Model 

I början av 2000-talet började ett nytt designmönster växa fram som använde nästlade MVCs. 

Dessa uppstod då klienten som emottog data från servern ofta behandlade den som en egen modell, 

med en egen kontroller som i sin tur skickade information vidare till vyn. 

 

Separationen av gränssnittslogik från klientens behandling av datan möjliggjorde att mycket kod kunde 

återanvändas för olika ändamål.  Allt som behövde bytas ut var gränssnittslogiken men man kunde 

fortfarande använda samma modell och kontroller. 

 

2004-2005 utvecklades idén ytterligare och kallades av Microsoft Model View View-Model eller MVVM. 
MVVM tillämpade nästlade MVCs för frontend applikationer. 
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Figur 4 - Empel på MVVM mönster 

 

Allteftersom webbtekniker som HTML och JavaScript kom att mogna och utvecklas, så blev det möjligt 

att skapa MVVM-applikationer som kunde köras direkt från webbläsare utan att behöva några separata 

applikationer eller ramverk. Funktionalitet som tidigare var bunden till nedladdningsbara program kunde 

nu uppnås genom att bara besöka en hemsida. [5] 

 

Meteor använder sig av MVVM-mönstret. 

3.1.2. Tekniker som Meteor använder 

3.1.2.1. JavaScript 

Programmeringsspråket som Meteor använder är JavaScript, som är ett interpreterande programspråk 

som används främst vid webbutveckling. Språket har svag typning, vilket innebär att variablerna inte 

behöver definieras med en viss typ eller klass, samt stöd för objektorienterad programmering. [6] 

 

JavaScript utvecklades av Brendan Eich på mitten av 1990-talet och kallades till en början LiveScript, 

men namnet ändrades till sitt nuvarande namn av Sun Microsystems och Netscape Navigator [6]  
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3.1.2.2. Node.js 

Node.js är ett ramverk för webbserverprogram skrivna i JavaScript. Det utvecklades av Ryan Dahl, och 

presenterades för allmänheten under en utvecklarkonferens år 2009. I och med lanseringen av Node.js 

blev det möjligt för webbutvecklare att skriva all kod för en webbtjänst, både klient- och serverdelar, i 
ett och samma språk; JavaScript. 

 

Node.js bygger på en händelsedriven och icke-blockerande asynkron datamodell som är lättdriven och 

har således stöd för väldigt många samtidiga anslutningar jämfört med andra tekniker. Målet för Node.js 

är att tillhandahålla ett enkelt sätt för utvecklare att bygga skalbara nätverksdrivna program.[7] 

3.1.2.3. Model - Cachad och synkroniserad data 

I Meteor stöder modellen cachning och synkronisering av data mellan klient och server. 

 

När klienten upptäcker en ändring i datan så cachas först ändringarna lokalt och sedan synkroniseras 

ändringen med servern. Samtidigt som detta sker lyssnar klienten på ändringar som kommer från 

servern. Klienten har alltså en lokal cachad kopia av modellen som man snabbt kan visa upp för 

användaren utan att behöva vänta på kommunikation med servern. [5] 

3.1.2.4. View - HTML mallar och Blaze 

För att effektivisera hanterandet av HTML-sidor renderar Meteor vyn med HTML-mallar, s.k. view data 

bindings, vilket innebär att ett delat dataobjekt kommer att visas annorlunda när värdet på objektet 

ändras. 

 

<div id="items-container"> 
  {{> items}} 
</div> 

 

HTML-koden ovan har en så kallad placeholder-sektion ({{> item}}), i vilken olika HTML-kod kan 

användas beroende på värdet på mallen. Mallar definieras med HTML-taggen <template> 
 

<template name="items"> 
  <h1>Title</h1> 
  … 

 

Systemet som Meteor använder för renderingen av HTML-mallarna heter Blaze, som använder sig av en 

syntax med dubbla klammerparenteser för att notera bl.a. mallar och flödesoperationer. 

 

Blaze består av två stycken huvudkomponenter: 

● En kompilator för mallarna, som kompilerar mallarna till Javascript-kod som sedan Blaze kan 

köra 
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● En reaktiv DOM-engine som kör och hanterar DOM vid runtime 

 

Blaze har även stöd för flödesoperationer med direktiv som {{#if}} för villkor och {{#each}} för 

iteration i listor. [5] 

3.1.2.5. View-Model - klient 

View-Model ansvarar för att spåra ändringar i modellen och se till så att ändringarna når vyn. Utöver det 

lyssnar även view-modellen på ändringar som kommer från vyn, i form av uppdaterade värden i 
HTML-mallarna. [5] 

3.1.2.6. Databaser 

Meteor använder en databashanterare som heter MongoDB för att lagra och hämta data i 
webbapplikationen. MongoDB är en så kallad NoSQL-databas, vilket innebär att data inte lagras i tabeller 

som för traditionella relationsdatabaser som MySQL och PostgreSQL utan istället sparas data i 
JSON-format. En sådan JSON-struktur kallas i MongoDB för document (motsvarar register) och de sparas 

i collections (motsvarande tabeller) [7] 

 

{ 

  "name": "Joakim von Anka", 
  "address": "Pengabingen, Ankeborg", 
  "relatives": [ 

{"name": "Kalle Anka"}, 
{"name": "Knatte Anka"}, 
{"name": "Fnatte Anka"}, 
{"name": "Tjatte Anka"}, 

  ] 
} 

Exempel på JSON-struktur. 

 

En stor fördel med NoSQL-databaser är att inget formell databasstruktur behöver definieras, utan olika 

document kan se annorlunda ut för olika collections.  

3.1.3. Struktur 

Eftersom webbappar skrivna i Meteor innehåller kod som antingen körs på klienten, servern, eller båda, 

så rekommenderar den officiella dokumentationen att koden skall struktureras på ett särskilt sätt. För 

att applikationen till fullo skall utnyttja det modulära systemet som Meteor använder är det 

rekommenderat att placera all kod i en imports-mapp, och sedan importera behövda filer via filerna 

client/main.js och server/main.js. Detta rekommenderas då alla filer som ligger utanför 

imports-mappen kommer att laddas. [8] 

 

Det finns även några andra nyckelord för mappnamnen utöver imports: 
● client - filerna i mappen laddas inte till servern 
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● server - filerna i mappen laddas inte till klienten 

● node_modules - här installeras node.js paketen 

● public - filerna i mappen blir direkt åtkomliga till klienten 

● private - filerna i mappen blir enbart åtkomliga från servern 

● tests - filerna i mappen laddas varken till servern eller klienten 

 

Rekommendationen är att main-filerna innehåller ingen särskild applikationskod utan att de skall bara 

importera andra startup-moduler som direkt körs på servern eller klienten när appen körs. 

startup-modulerna kan i sin tur importera annan behövd kod från imports-mappen. [8] 

3.1.3.1. Importer 

Filerna i imports-mappen kan med fördel i sin tur struktureras i undermappar. Den officiella Meteor 

dokumentationen rekommenderar följande indelning: 

● imports/startup - startup-filer indelat för klient och server 

● imports/api - indelat i mappar per objekt man skapar API för 

● imports/ui - indelat i mappar per typ av gränssnittstyp; sidor, layouter och återanvändbara 

UI-komponenter 

[8] 

3.1.3.2. Exempel 

Historiens Väktare är som tidigare nämn utvecklat i Meteor och applikationen följer den 

rekommenderade strukturen. 

 

● public - innehåller bildfiler och ikoner som används av klienten 

● client - innehåller bl.a. main.js som importerar startupmodul /imports/startup/client/ 
● server - innehåller main.js som importerar startupmodul /imports/startup/server/ 
● imports\ui - HTML, Javascript, LESS-filer rörande användargränssnittet 

● imports\api - innehåller Javascript-filer för API-anrop, indelat i mappar för activities, 
languages, logs, missions, rooms och users 

● imports\populate - här är de olika uppdragen och rummen definierade samt översättningar 

av språknycklar (imports\populate\languages\sv_SE för svenska t.ex.) 

● imports\startup - startup-filer för server och klient som i sin tur importerar filer från 

/imports/api/ mappen 
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4. Metod 

4.1. Utvecklingsmetodik 

Som tidigare nämnt har det under projektets gång inte funnits någon formell kravspecifikation för de 

olika förslagen på stöttat lärande (eng. scaffolding), utan kraven har ställts muntligt på möten med 

uppdragsgivarna samt via enkla figurer. 

 

Efter överenskommelse med uppdragsgivarna bestämdes det att en agil utvecklingsmetodik skulle 

användas under projektets gång, med regelbundna möten med uppdragsgivarna där designförslagen 

och de implementerade lösningarna kunde diskuteras och återkoppling kunde ges. 

 

Utvecklingen delades upp i tre utvecklingssprintar som var två veckor långa, med ett förslag för hur 

stöttat lärande kunde implementeras per sprint. Efter varje sprint så genomfördes ett uppföljningsmöte 

med uppdragsgivaren där lösningen kunde ses över och diskuteras. Eventuella ändringar i lösningen och 

buggfixar gjordes i början av nästkommande sprint. 

 

Innan den första utvecklingssprinten började gicks applikationsstruktur och programflöden igenom, 

detta för att utvecklingen av funktionerna för stöttat lärande skulle kunna påbörjas direkt i och med den 

första utvecklingssprinten. Om tid hade behövts läggas på detta parallellt med utvecklingssprinten hade 

det funnits risk för att tidsplanen inte hade kunnat hållas. 

 

Då övrig utveckling av Historiens Väktare skedde med hjälp av Git som versionshanteringsprogram, 

specifikt Gitlab, så användes även det för utvecklingen i det här arbetet. En separerad utvecklingsbranch 

specifikt för utvecklingen av stöttat lärande skapades från en stabil utgångspunkt, detta då en del 

parallell utveckling pågick under tiden som eventuellt kunde störa projektets utveckling. 

 

Inför uppföljningsmötena så meddelades uppdragsgivarna att implementationen började bli klar och 

kunde börja testas och utvärderas. I och med att alla kodändringar laddades upp på ett centralt ställe 

kunde uppdragsgivarna direkt se och testa uppdateringarna som gjordes. 

 

23 



4.2. Designförslag 

4.2.1. Kategorisering av begrepp 

 

Figur 5 - Förslag på kategorisering av begrepp 

 

När eleven startar läraktiviteten med begreppskartan så ligger alla begrepp som skall placeras ut i en 

stor låda längst ner på skärmen. Att dela in begreppen i kategorier för att hjälpa eleven var det första 

förslaget som presenterades.  

 

Förslaget innehöll två delar: 

● att dela upp begrepp i olika logiska kategorier, antingen automatiskt eller manuellt specificerat i 
uppdragsobjektet 

● att visa begreppen i olika separerade lådor istället för att alla begrepp ligger i en och samma 

låda 
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4.2.2. Frågor baserade på saknade begrepp & relationer 

 

Figur 6 - Förslag på fråga baserad på saknat begrepp och relation 

 

 

Figur 7 - Förslag på fråga baserad på saknad relation 

 

Att stötta eleven med hjälpsamma frågor baserade på vad eleven lagt ut i begreppskartan var det andra 

förslaget som presenterades. Om något begrepp eller relation saknas i elevens lösning visas en fråga om 

hur begreppen är relaterade till varandra. 

 

Två olika typer av frågor behövs för att täcka fallen som kan uppstå: 

● när en relation saknas mellan begrepp som placerats på begreppskartan 

● när ett begrepp saknas på relationskartan 
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4.2.3 Förslag på relationer 

 

Figur 8 - Förslag på saknad relation 

 

Det sista förslaget för stöttat lärande som lades fram var ett alternativ till att ställa en fråga till eleven 

när ett begrepp saknas på relationskartan, och förslaget var att fälla ut en relationspil som eleven sedan 

kan koppla begrepp till. 
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5. Resultat 

5.1. Sprint 1 - Kategorisering av begrepp 

Den första metoden för stöttat lärande i begreppskartan som implementerades var att dela upp och visa 

begreppen i olika kategorier, istället för att alla begrepp hamnade i en och samma låda (se figur 4.2.1.1) 

 

Utvecklingen av funktionaliteten delades upp i två delar, det första var att implementera 

kategoriseringen av begreppen för ett uppdrag rent strukturmässigt och den andra delen gällde den 

visuella separeringen av begrepp som tillhörde olika kategorier i själva begreppskartan. 

 

För att enkelt kunna komma åt begreppskartan utan att behöva spela igenom onödiga delar skapades 

ett särskilt uppdrag för just utvecklingen av stöttat lärande. I uppdraget så kunde man direkt få åtkomst 

till begreppskartan som handlade om Galileo Galileis uppfinningar och livsverk. 

// Mission for dev testing. 
MissionLines.add('devtest', [ 
    'missionStart', 
    'missionGalileiL2' 
]); 

imports\populate\missions\science.js 

5.1.1. Implementation 

Implementationen gjordes så att den strukturella kategoriseringen kan ske på två sätt: 

1. Antingen genom att personen som skapar uppdraget manuellt specificerar vilken kategori 

begreppen skall tillhöra. Detta görs genom att man lägger till en array som heter categories 

till JSON-objektet som definierar uppdraget, en array som innehåller en mappning mellan en 

array av begreppsobjekt och namnet på kategorin. I exemplet nedan kan vi se att 

begrepp-objekten botany och anatomy tillhör en kategori experiments. 

galileiL2: { 
  title: 'questionGalilei', 
  mainConcepts: ['galilei'], 
  categories: [ 
    {name: 'space', concepts: ['jupiterMoons']}, 
    {name: 'sciences', concepts: ['botany', 'anatomy']}, 
    {name: 'experiments', concepts: ['chlorofyllExperiment', 
'alchemyExperiment', 'fallingExperiment']}, 
   {name: 'texts', concepts: ['biologyPaper', 'radiationPaper', 
'bookWorldView']}], 

imports\api\activities\server\conceptmap.js - Exempel på category-objekt. 
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2. Om ingen category-array finns definierat i uppdrags-objektet, så skapas ett automatiskt. 

Denna automatiska kategorisering använder en global mappning mellan de förslag på relationer 

som finns kopplade till begrepp och kategorier som specificerats i ett objekt som heter 

autoCategories, ett utdrag från listan kan ses nedan: 

 

autoCategories: [ 
{ relations : ['bought', 'painted', 'disliked'], name: 'objects' }, 
{ relations : ['wrote', 'translated', 'critizised'], name: 'texts' }, 
] 

imports\api\activities\server\conceptmap.js - Utdrag från 

autoCategories-objekt. 

 

Begrepp med relationerna wrote translated critizised får kategorin texts medan 

begrepp med relationerna bought painted disliked får kategorin objects. 
 

När uppdrags-objektet hämtas från servern i görs en kontroll om en category-array finns definierad, om 

inte så anropas en metod createCategories() som går igenom begreppen för uppdraget och 

hämtar motsvarande kategori från autoCategories-objektet. På så vis kommer det alltid att finnas ett 

categories-objekt när uppdrag returneras från servern. 

 

För att visuellt dela upp begreppen behövdes en begreppslåda per kategori skapas. Detta åstadkoms 

med hjälp av Blaze och flödesoperationen {{#each}}, som för varje element i categories-listan 

skapade en låda. 

<div class="cm-types cm-categories-{{categoriesLength}}"> 
  {{ #each getCategories }} 
    <div id="{{ name }}" class="cm-type open"> 
      <div class="cm-type-click-area"></div> 

imports/ui/activities/conceptmap/conceptmap.html 

 

Hur bred varje låda skulle vara bestämdes med hjälp av att sätta en DIV-klass cm-categories- och 

sedan categoriesLength som är ett heltal på hur många kategorier som skall visas. CSS-regler kunde 

sedan definieras som bestämde hur bred en låda skulle vara: 

.cm-categories-1 > .cm-type { 
  width: 75%; 
} 

.cm-categories-2 > .cm-type { 
  width: 40%; 
} 

.cm-categories-3 > .cm-type { 
  width: 30%; 
} 

imports/ui/activities/conceptmap/conceptmap.less 
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För att kunna styra själva användningen av kategorier på användarnivå så lades två parametrar till 
user.config-objektet, som innehåller olika användarinställningar. Parametrarna som lades till var 

useCategories och categoryMode och följande värden är möjliga att ge parametrarna: 

● useCategories: 
○ true: begreppen kommer att visas uppdelade i kategorier 

○ false: begreppen kommer inte visas uppdelade i kategorier 

● categoryMode: 
○ always: visa alltid kategorier. 

○ afterfail: visa kategorier efter misslyckad rättning 

○ afterretry: visa kategorier efter att ha återbesökt tidsmaskinen 

○ never: visa aldrig kategorier 

 

5.1.2. Utvärdering 

Efter feedback från uppdragsgivarna ändrades useCategories-parametern från att gälla individuella 

användare, till att gälla enskilda uppdrag istället. Detta för att kunna stänga av kategoriseringen för 

uppdrag som bedöms vara enkla att lösa utan att någon hjälpande kategorisering behövs. Detta innebar 

att useCategories flyttades från user.config-objektet till själva uppdragsdefinitionsobjekten. 

{ 
  text: 'missionNewTimetravel', 
  message: { text: 'missionNewTimetravelMessage', choices: 'ok' }, 
  activity: { name: 'conceptmap', question: 'galileiL2', mode: 'show', pass: 0.1, 
useCategories: true }, 
  goal: { type: 'activityEnded', pass: true }, 
  completeMessage: { text: 'missionMessageTesting'  } 
} 

imports/populate/missions/science.js 

 

En annan funktion som implementerades i kategoriseringen efter feedback från uppdragsgivarna var att 

införa en kontroll om något begrepp saknades i categories-objektet om en manuell kategorisering 

gjorts, samt att lägga till eventuella saknade begrepp i en generell kategori. Detta för att säkerställa att 

verkligen alla begrepp skulle kunna kommas åt i begreppskartan, även om informationen i 
categories-objektet var ofullständig. 
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5.1.3. Resultat 

 

Figur 9 - Begrepp uppdelade i kategorier i nedre delen av begreppskartan 

 

 

Figur 10 - När en låda öppnas så expanderar den i bredd- och höjdled och begrepp visas  
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5.2. Sprint 2 - Frågor baserade på saknade begrepp & relationer 

Den andra metoden för stöttat lärande i begreppskartan som implementerades var att visa hjälpsamma 

frågor om en elev inte kan lösa uppgiften på egen hand. Frågorna handlar om relationen mellan olika 

begrepp som placerats på begreppskartan, eller om ett visst saknat begrepp om inte några begrepp 

placerats alls. 

5.2.1. Implementation 

För att aktivera funktionen så implementerades en hjälp-knapp, och den lades till under övriga knappar 

för aktiviteten bredvid den gröna rättningsmaskinen. För att visa en fråga behöver eleven trycka på 

hjälp-knappen. 

 

Figur 11 - Hjälpknapp med ?-tecken under övriga knappar 

 

<template name="Activity_Buttons"> 
  <div class="activity-button-finish accept button"> 
    <img class="correcting-machine" src="{{ PATH 'ACTIVITIES' 
}}correcting_machine.png" /> 
  </div> 
  <div class="activity-button-cancel"></div> 
  <div class="activity-button-instruction"></div> 
  <div class="activity-button-scaffolding inactive"></div> 
</template> 

imports/ui/activities/activity.html 

 

Knappens utseende bestäms av CSS-regler och HTML-klassen inactive signalerar att knappen inte 

visas. Om klassen ändras till active så visas knappen. 

 

En viktig del av funktionen som togs upp på möten med uppdragsgivarna var att hjälp-knappen inte 

skulle kunna användas direkt eller vara kontinuerligt tillgänglig för eleverna, då det kan hindra elevens 

naturliga inlärningsprocess (mer om detta i kapitlet om stöttat lärande). För att styra när knappen visas, 

och hur ofta eleven kan använda den, så implementerades två ytterligare parametrar till 
user.config-objektet: 
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● minimumPlacedConceptsForScaffolding 

Det minimala antalet begrepp som lagts ut på begreppskartan innan knappen visas för eleven 

 

● movesBetweenScaffolding 

Antal interaktioner med begreppskartan (lägga till/ändra relationer, placera begrepp) innan 

hjälp-knappen visas igen 

 

All ny kod rörande generering och visning av de stöttande frågorna placerades i en separat fil, 
imports/ui/activities/conceptmap/scaffolding.js 

 

En metod setupScaffolding() anropas när eleven trycker på hjälp-knappen. 

I metoden setupScaffolding() görs följande: 

1. Kontroll görs av vilka begrepp och relationer som eleven placerat som är korrekta. För att 

kontrollera detta görs först ett anrop till server-sidan för att hämta ut de korrekta värdena. 

 

// Get correct relations for question. 
Meteor.call('activity.conceptmap.answers', {'question': activity.question}, 
function (error, data) { 

imports/ui/activities/conceptmap/scaffolding.js 

 

I data-objektet som returneras är alla korrekta relationer definierade. 

2. Alla begrepp som placerats på begreppskartan utan att en relation definierats delas in i två 

arrayer beroende på om begreppet finns med bland de begrepp som fåtts tillbaka föregående 

steg (correctConceptsPlacedWithNoRelation ) eller inte 

(incorrectConceptsPlacedWithNoRelation) 
 

// Get correct and incorrect concepts placed with no relation set. 
let correctConceptsPlacedWithNoRelation = []; 
let incorrectConceptsPlacedWithNoRelation = []; 
for (let i = 0; i < concepts.length; i++) { 
  let concept = concepts[i]; 
  

  if (!containsConcept(concept.id, guesses, 'to')) { 
    if (containsConcept(concept.id, correctRelations, 'to')) { 
      correctConceptsPlacedWithNoRelation.push(concept); 
    } else { 
      incorrectConceptsPlacedWithNoRelation.push(concept); 
    } 
  } 
} 

imports/ui/activities/conceptmap/scaffolding.js 

 

3. Beroende på om det finns element i de olika arrayerna så kan följande hända: 
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3.1. Om begrepp finns placerat utan att en relation definierats, visa en fråga gällande 

relationen till det begreppet med anrop till generateMissingRelationQuestion() 
3.2. Om begrepp saknas på begreppskartan, ställ fråga om saknad relation med anrop till 

generateMissingConceptQuestion() 

Frågorna som genereras av generateMissingConceptQuestion() kan antingen definieras manuellt 

eller konstrueras automatiskt: 

● De manuellt fördefinierade frågorna hämtas från 

imports/populate/languages/sv_SE/conceptmap.js som innehåller översättningar, 

med nyckeln cm[FromRelationKey][ToRelationKey]Hint 

 

Exempel: 

cmGalileiFallingExperimentHint: `Vad för slags experiment höll Galileo på 
med?` 

imports/populate/languages/sv_SE/conceptmap.js 

 

● Om ingen fördefinierad fråga hittas genereras en generell fråga på formen 

“Vad [relation] [concept]?”, där [relation] och [concept] byts ut mot namnet på relationen och 

begreppet 

 

Exempel: 

Vad studerade Galileo Galilei? 

 

Frågorna som genereras av generateMissingRelationQuestion()  konstrueras automatiskt och är 

på formen `Hur var relationen mellan %main% och %concept%? ̀ där %main% och %concept% byts ut 

mot begreppet som redan finns placerat på begreppskartan och begreppet som eleven placerat ut. 

 

För att visa själva frågan användes befintlig funktionalitet i Historiens Väktare för att visa 

textdialogrutor, setDialog() från imports/ui/components/dialog.js. 
 

Efter att en fråga visas döljs knappen och en variabel som räknar antalet interaktioner med 

begreppskartan sedan senaste gången hjälpfunktionen användes nollställs. 

 

// Restore moves counter & set button visibility. 
numberOfMovesSinceLastQuestion = 0; 
updateButtonVisibility(); 

imports/ui/activities/conceptmap/scaffolding.js 
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Efter varje interaktion med begreppskartan anropas metoden addInteraction() som ökar räknar 

och anropar updateButtonVisibility() som visar knappen om tillräckligt många interaktioner 

gjorts. 

 

// Add interaction move since last scaffolding use. 
export function addInteraction ()  { 
  // Add move to counter and update button visibility. 
  numberOfMovesSinceLastQuestion++; 
  updateButtonVisibility(); 
} 

imports/ui/activities/conceptmap/scaffolding.js 

5.2.2. Utvärdering 

Efter feedback från uppdragsgivarna lades några särskilda frågor till vid fallet där felaktiga begrepp lagts 

till utan att en relation definierats: 

● Om de relationer som eleven har lagt ut på begreppskartan är korrekta, så visas ett meddelande 

om att rättningsmaskinen kan användas 

● Annars visas ett meddelande om att fler begrepp behövs läggas till på kartan 

5.2.3. Resultat 
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Figur 12 - En automatiskt genererad fråga om relationen mellan två begrepp 

 

 

Figur 13 - En automatiskt genererad fråga om ett saknat begrepp 

5.3. Sprint 3 - Förslag på relationer 

Den sista metoden för stöttat lärande som implementerades var en färdig relationspil som fälls ut från 

begrepp om det saknas ett begrepp i begreppskartan. 

5.3.1. Implementation 

I fallet när det saknas begrepp på begreppskartan och ingen relation definierats än, så kan eleven efter 

föregående sprint få hjälp i form av att en fråga visas. Som ett alternativ till detta hade uppdragsgivarna 

föreslagit att en färdig relationspil fälls ut som sedan eleven kan koppla begrepp till. 
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Ett saknat begrepp slumpas fram som relationspilen skall hjälpa till med. I änden av relationspilen skapas 

en yta där eleven kan dra och släppa ett begrepp över för att koppla ihop begreppen. Arean skapas som 

ett vanligt begreppelement, med HTML-klass cm-concept: 

 // Get concept drop area. 
function generateConceptDropArea () { 
    // Create element. 
    let droparea = $('<div id="conceptDropArea" class="cm-concept"><div 
class="cm-concept-drop">' + translate('cmDropConcept') + '</div></div>')[0]; 
  

    // Get random position. 
    let pos = getRandomConceptPosition();  

    droparea.style.left = pos.left; 
    droparea.style.top = pos.top; 
 

    // Return element. 
    return droparea; 
} 

imports/ui/activities/conceptmap/scaffolding.js 
 

 

Positionen för arean, och således slutpunkten för pilen, slumpas fram med hjälp av den redan 

definierade metoden  getRandomConceptPosition() i 
imports/ui/activities/conceptmap/conceptmap.js 

 

Relationspilen skapas och kopplas sedan till ytan som skapades ovan, med hjälp av redan definierad 

funktion createRelation(): 
 

// Create relation arrow. 
let relationArrow = createRelation(concept); 
relationArrow.id = relation.relation; 
relationArrow.classList.add('scaffolding-arrow'); 
relationArrow.toConcept = dropArea; 

imports/ui/activities/conceptmap/scaffolding.js 
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Särskild interaktionsfunktionalitet för ytan implementerades i 
imports/ui/activities/conceptmap/interaction.js, så att begreppen man släppte ovanpå 

arean sedan sattes som valt begrepp med metoden setDroppedConcept(): 
 

     // Make drop area element a dropzone for concepts. 
    interact('#conceptDropArea').dropzone({ 
        accept: '.cm-concept', 
        overlap: 0.1, 
        ondrop: function (event) { 
            // Get elements. 
            let droparea = event.target; 
            let concept = event.relatedTarget; 
  

            // Set dropped concept on droparea. 
            setDroppedConcept(droparea, concept) 
        } 
    }); 

imports/ui/activities/conceptmap/interaction.js 

 

Ovanstående kodstycke beskriver att HTML-objekt med ID conceptDropArea får en “dropzone” som 

accepterar HTML-object med klass cm-concept. När begrepp-elementet dras och släpps ovanpå så 

anropas sedan ondrop() och kopplingen görs. Denna kod är skriven med hjälp av ramverket interact.js 

som redan användes för annan drag-och-släpp funktionalitet i Historiens Väktare. 

 

Då en del tid fanns kvar i slutet av sprinten genomfördes även en omarbetning av de parametrarna som 

styr användandet av de implementerade förslagen för stöttat lärande. 

Ett scaffoldingprofile-objekt skapades som i sin tur innehåller en uppsättning parametrar: 

let scaffoldingProfile1 = { 
  mode: 'always', // When to display concept categories (always, afterfail, 
afterretry, never). 
  categorization: true, // true/false 
  arrows: false, // true/false 
  questions: true, //true/false 
  minimumPlacedConceptsForScaffolding: 1, // How many placed concepts in concept 
map before showing scaffolding button. 
  movesBetweenScaffolding: 2  // How many changes in concept map before 
re-displaying scaffolding button. 
} 

imports/ui/pages/login.js 
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När man sedan skapar användare är det bara att peka ut en önskad profil. Funktionen öppnar 

möjligheten att jämföra resultaten när olika uppsättningar av inställningar för stöttat lärande testas på 

elever, något som ligger utanför den här rapportens omfattning. 

 

Inställningen kring användandet av kategorisering som tidigare flyttades till uppdragsdefinitionsobjekten 

efter återkopplingen på Sprint 1, prioriteras högre än användarinställningen. Detta innebär att även om 

användaren har en profil med categorization: true så kan kategorisering stängas av genom att 

sätta useCategories: false i uppdragsdefinitionen. 

 

Om ingen profil pekas ut vid skapandet av användaren används ett standardvärde 

defaultScaffoldingProfile som definierats i imports/api/users/server/onCreate. 
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5.3.2. Resultat 

 

Figur 14 - Hjälpfunktionen har använts och en färdig relationspil fällts ut från huvudbegreppet 

 

Figur 15 - Eleven har kopplat ett begrepp till den utfällda begreppspilen  
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6. Slutsats och diskussion 

6.1. Resultat 

Resultatet av arbetet är att tre olika metoder för stöttat lärande har implementerats för begreppskartan 

i Historiens Väktare; kategorisering av begrepp, stöttande frågor samt förslag på relationer.  

 

View-Model delen av MVVM-mönstret som Meteor använder har verkligen underlättat utvecklingen då 

uppdateringar av modellen automatiskt visas i vyn, något som skulle kräva en del ytterligare utveckling 

att åstadkomma om Meteor istället skulle använda exempelvis ett simplare mönster som t.ex. MVC. 

Även Blaze, med de HTML-mallar som används i View-delen och flödesoperationer som stöds, 

underlättade utvecklingen på samma sätt. 

 

För att implementera funktionerna har enbart befintliga funktioner i Javascript, JQuery, Meteor och 

färdiga funktioner i Historiens Väktare behövts användas; inga nya beroenden mot andra ramverk eller 

kodbibliotek har behövts introduceras. Att inga nya beroenden behövts introduceras tyder på att 

Meteor, med de olika tekniker som ramverket använder, är ett allsidigt ramverk med fullgott stöd för att 

implementera funktionalitet för stöttat lärande i interaktiva lärmedel skrivna i ramverket. 

 

Under projektets gång har kodstrukturen i Historiens Väktare försökt efterföljas, och således även den 

av Meteor rekommenderade filstrukturen. [8] Enbart mindre ändringar har gjorts i befintliga filer medan 

all ny funktionalitet rörande stöttat lärande placerats i en egen källkodsfil, 

imports/ui/activities/conceptmap/scaffolding.js. Detta gjordes för att det skulle bli så 

enkelt som möjligt att återintegrera koden med huvudbranchen där en del parallell utveckling pågick 

under projektets gång. En liknande kod- och filstruktur bör kunna användas för att implementera stöttat 

lärande för andra aktiviteter i Historiens Väktare. 

 

Någon form av utvärdering av hur väl de olika förslagen faktiskt fungerar (om elevernas resultat 

förbättras av funktionerna) har inte gjorts i det här arbetet, så det är svårt att avgöra om 

implementationen har varit lyckat ur ett pedagogiskt perspektiv. Men den önskade funktionaliteten har 

implementerats, och stödet för olika användningsprofiler som implementerades i Sprint 3 bör definitivt 

underlätta för att i framtida arbeten undersöka effekten av stöttat lärande för begreppskartan i 
Historiens Väktare. 

 

Syftet med detta arbete var att implementera de förslag för stöttat lärande i begreppskartan som 

uppdragsgivarna gett, samt att utreda vilka delar av förslagen som var möjliga att implementera i 
ramverket Meteor. Det har således uppnåtts då de tre förslagen för stöttat lärande har implementerats, 

och alla de delar som uppdragsgivarna önskat har inkluderats i lösningen. 

 

Då implementationen var väldigt tätt bunden till just Historiens Väktare och dess funktionalitet är det 

svårt att avgöra om resultatet är kan appliceras i andra sammanhang, men generellt sett så bör 
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resultatet åtminstone kunna inspirera andra lösningar för stöttat lärande på liknande interaktiva 

läromedel skrivna i Meteor. 

6.2. Metod 

Den agila arbetsmetod som användes har under arbetets gång upplevts fungera bra, och gjort så att 

arbetet har kunnat struktureras på ett tillfredsställande sätt. De regelbundna mötena med 

uppdragsgivarna var värdefulla då både problem med den implementerade lösningen kunde tas upp, 

och kraven för den nästkommande implementationen kunde diskuteras och förtydligas ytterligare 

utöver de ganska korta beskrivningar som getts till en början.  

 

Ordningen på förslagen som implementerades var också en bidragande orsak till att implementationen 

blev lyckad, då det första från en implementationssynpunkt var ganska enkel och mer tid kunde läggas 

på att förstå hur Meteor fungerade samt hur applikationens var strukturerad och dess olika flöden. Då 

designmönstret Meteor använder, MVVM, var nytt för mig var detta mycket värdefull tid att kunna lägga 

på att förstå hur applikationen fungerade. Anledningen till att kategorisering valdes som det första att 

implementera var att det utifrån figurerna och beskrivningen bedömdes vara enklast ur en 

implementationssynpunkt. Det sista förslaget som implementerades, färdiga förslag på relationer, var en 

utökning av den föregående och således kunde en del av koden återanvändas och det blev tid över för 

omarbetningen av inställningarna. 

 

För att säkerställa att kvaliteten på de implementerade lösningarna så hade en utförligare testning 

behövts göras, främst med olika webbläsare och skärmstorlekar.  

 

Det är svårt att avgöra hur pass bra implementationen är ur en interaktionssynpunkt för slutanvändarna 

då ingen testning gjordes med elever. 

6.3. Källor 

Som grund för det här arbetet har en varierande typ av källor använts; vetenskapliga artiklar, böcker 

samt tidskriftsartiklar. 

 

När det gäller källor rörande Meteor användes främst de officiella guiderna och dokumentationen som 

finns publicerade på ramverkets hemsida under implementationsfasen, medan böcker och andra källor 

användes under litteraturstudierna. Detta för att information rörande kodstruktur, API:er och annat som 

behövs under en implementation var mycket lättare att hitta på ramverkets hemsida. 

6.4. Framtida arbete 

Om mer tid hade kunnat läggas på arbetet hade en utförligare testning av lösningarna på olika 

uppsättningar av webbläsare och hårdvara, inklusive enheter med tryckkänsliga skärmar samt 

begränsningar av skärmupplösning, varit gynnsam för att kontrollera implementationens kvalitet. 
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Att utöka kontrollen av användandet av hjälpfunktionerna hade även varit en värdefull sak att 

undersöka. Som står beskrivet i kapitel Sprint 3 - Förslag på relationer så definierades en uppsättning 

parametrar gällande styrning av användandet av hjälpfunktionerna. Dessa borde kunna utökas med fler 

för att kunna ge en ännu finare styrning av när och hur hjälpfunktionerna används. 

 

Framtida arbeten skulle kunna genomföra användartester på hur eleverna upplever funktionaliteten ur 

användarvänlighetssynpunkt samt hur värdefull hjälpen upplevs av elever samt lärare. Även någon form 

av studie likt den som Evans och Pete (2007) gjorde för att se vilken form av stöttat lärande ger bäst 

resultat hade också varit intressant att se resultatet av. 

 

Slutligen så kan framtida arbeten utreda om de funktioner för stöttat lärande som implementerats för 

begreppskartan även hade kunnat appliceras och återanvändas på andra aktiviteter i Historiens Väktare. 
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