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Sammanfattning 

Ett projektarbete gjort av 4 elever på Berzeliusskolan. Målet var att göra ett spel som skulle 

presentera Berzeliusskolan utifrån elevernas perspektiv. Vi använde oss av ett speciellt 

javabibliotek som är lätt att överföra till Android mobiler ifall det skulle finnas tid och 

intresse. Skaparna av detta bibliotek föreslog Eclipse IDE som programutvecklingsplattform 

och vi använde oss av en versionshanterare som kallas GitHub (EGit som plugin för att 

komma åt GitHub i Eclipse). 

Vi gjorde en enkät för att ta reda på vad eleverna på Berzeliusskolan tyckte var utmärkande 

för skolan och ifall det fanns en, populärt kallad, ”berzan-anda”. Enkäten visade att de flesta 

elever tyckte att det fanns en ”berzan-anda” och att fadderiet, nollningen, och 

sammanhållning var grunden till ”berzan-andan”. Enkäten gav också svar på vad elever tyckte 

var symboler för Berzeliusskolan. De populäraste var faddrarna, Jakob Berzelius själv 

(Berzangubben). Idrotts-Bosse och vaktmästaren Jakob. Vi beslöt att vi skulle ha med så 

många av dessa som möjligt på något vis i spelet. Spelet skulle vara uppdelat i tre delar där 

endast den första var målet med projektet. Nivåerna skulle vara de tre åren i gymnasiet och ge 

en ytlig bild av vad man kan förvänta sig. 

Tyvärr blev resultatet inte riktigt som vi tänkt oss till en början på grund av olika problem 

som dök upp under produktionen. Grunderna är som vi tänkt oss, men med en hel del 

förenklingar. Huruvida det är en bra presentation av skolan utifrån elevernas perspektiv kan vi 

inte riktigt säga, men vi hoppas alla att den ger positiv inblick i alla fall. Vi lärde oss mycket 

om spelutveckling och problem som kan uppstå i vilket fall. Resultatet blir inte riktigt som 

man såg det framför sig, men det blir nära. 
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Inledning 

Programmering var vi överrens om att vi skulle ha som grund till vårt projektarbete. Men det 

tog tid innan det blev Berzanspelet. Till en början var en interaktiv hemsida planen och vi 

skulle ta kontakt med olika organisationer och sammarbeta med dem, men projektet visade sig 

för stort och vi insåg att det skulle bli för mycket. Då berättade Mikael Rydfalk om en idé 

lärarna bollade runt som var just ett s.k. ”Berzanspel” som skulle kunna användas under öppet 

hus och reklam för Berzeliusskolan. Vi som var både programmerings- och spelintresserade 

tyckte att det var en utmärkt idé och tog på oss uppgiften att göra Berzanspelet. 

Det diskuterades huruvida vi skulle ha produktdeadline vid en vecka innan öppet hus januari 

2013, men det bestämdes aldrig och på så vis sattes deadlinen som ett vanligt gymnasieprojekt 

i mars. 

Sedan drog det igång med javakodandet. Buggar, en krånglig versionshanterare och dålig 

tidsplanering sammanfattar de flesta problem vi hade, och det var många olika fall i varje 

kategori. 

Genomförande 

Eclipse 

För att skriva kod till program behövds en utvecklingsmiljö och vi beslutade att använda 

Eclipse IDE (Integrated Development Environment). Skaparna till javabiblioteket vi tänkt 

använda (LibGDX) föreslår användning av Eclipse IDE därför att det är enkelt att lägga till 

nya bibliotek. Dessutom har Eclipse en koppling till versionshanteraren GitHub genom 

plugin-programmet EGit. 

LibGDX 

LibGDX är ett multiplattformsbibliotek för java. Biblioteket är specifikt gjort för att 

programmera spel som är lätta att köra på både Windows och Android. Att överföra spelet till 

Android och ge ut det till elever var en del av planerna över vad vi skulle göra ifall spelet blev 

klart tidigt. Därför använde vi LibGDX så att det skulle bli lättare för oss att överföra spelet 

till Android ifall vi skulle hinna, däremot var det inte del av våra minimi-mål. 

LibGDX har dessutom färdigdefinerade metoder för olika spelrelaterade funktioner som 

exempelvis musik och ljud. 

EGit 

GitHub är ett webbhotell för mjukvaruutveckling som använder versionshanteringssystemet 

Git. Detta betyder att man kan spara sin kod och se på tidigare ändringar man gjort om man 

sparar sin kod på GitHub. I Eclipse finns en plugin, EGit, som tillåter användning av GitHub 

genom Eclipse. Detta ger oss möjligheten att lägga upp vår kod på en gemensam plats och på 

så vis har alla tillgång till koden och kan därav programmera enskilt. 

Photoshop CS5 / (Paint) 

Vi använde oss av Photoshop CS5 för att det hade alla funktioner vi behövde för att göra 

sprites och grafik. Microsoft Paint användes i mycket liten utstreckning. 
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Enskilt arbete 

Genom GitHub kunde vi programmera enskilt och på så vis var vi inte beroende av 

gruppmöten för att göra kod till spelet.  

Grupp-programmering 

Vi hade en programmeringssession varje vecka tillsammans för att diskutera problem och dela 

upp arbete för olika delar av spelet. Detta för att ge oss en bra överblick och veta vad de andra 

gör. 

Koden 

Vi använde oss av programspråket Java för att det är relativt enkelt och för att det är det enda 

språk vi använt och lärt oss i skolan. 

Vi använde så många självständiga klasser vi kunde och strukturerade dem under rubriker så 

att det skulle vara lätt att hitta och se vad de olika klassernas roll var i spelet. 

Enkäten 

För att ta reda på hur eleverna på Berzeliusskolan såg på den s.k. ”Berzanandan” gjorde vi en 

enkät för att få en generell bild av vad ”Berzanandan” var för något och vad den innebar för 

eleverna. 
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Resultat 

Enkäten 

För att ta reda på vad som kännetecknade ”Berzanandan” och huruvida den existerar. 

Resultatet är som följer:  

 

Berzanspelet 

Resultatet blev ett plattformsspel med skoltema. Man spelar en ny elev på Berzeliusskolan 

som får reda på att något har hänt på skolan och att man måste hitta en medlem från SK. 

Faddrar står utplacerade på banan och ger spelaren tips och hjälpande råd. Man kan springa 

och hoppa för att ta sig vidare genom nivån. Det finns hinder i form av plattformar och 

fiender. Man måste undvika fienderna (man får självklart inte slåss på skolan) genom att 

hoppa över dem och använda plattformarna. Det finns två olika typer av fiender. Lärare som 

kastar böcker och våldsamma högstadiebarn. Träffas man av en projektil eller rör vid ett 

högstadiebarn tar man skada och man har bara 5 ”hit-points”. När man kommer fram till SK 

tar nivå ett slut. Än så länge finns bara en nivå.  

Vi lyckades alltså skapa ett enkelt 2D plattformsspel av java-biblioteket LibGDX med 

grundläggande spelfunktioner. 
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Diskussion 

Enkät 

Majoriteten är överrens om att det finns en ”Berzananda”, vad som kännetecknar den är också 

ganska uppenbart. Ett utmärkt och populärt fadderi och nollning är en av de saker som 

Berzeliusskolan är känt för, och att eleverna är så förtjusta i den är på så vis inte konstigt. 

Genom en bra introduktion och nollning tros klasserna få bättre sammanhållning och det 

verkar stämma ganska bra med resultatet. Symboler och interna skämt blev uppröstade. Att 

Jakob Berzelius symbol (populärt kallad Berzan-gubben) är populär är inte heller förvånande, 

den syns överallt och redan i nollningen används den i aktiviteter och på kläder. Genom 

nollningen lär sig nya elever också en gammal tradition, Katedralkonflikten. En vänskaplig 

fejd mellan de två skolorna dyker upp på nollningen med skämtsamma sånger och visor. Så 

ännu en gång är en nollningsrelaterad sak uppröstad. Under nollningen har man också en låt 

som spelas om, och om igen. Red River Rock är lite av en tradition att spela också vilket 

förmodligen är grunden till att den är så populär under vår undersökning. Genom allt detta 

kan man se att allt som har med nollningen att göra är populärt och kan ses som Berzan-

andans kännetecken. 

Vi vet dock inte hur seriösa många av resultaten är. Att se ned på spetsklassen är också lite av 

en tradition, men det är aldrig på en officiell nivå och faddrarna får inte uppmana den. Det är 

snarare ett internt skämt som många kör med (även i spetsklasserna) och uppskattas så länge 

den håller sig på den nivån. Så huruvida ”spetz-hatet” är ett kännetecken eller inte är 

fortfarande lite oklart, men att det fick den mängd röster som den fick betyder att någon form 

av spets-fientlighet existerar även fast den bara är skämtsam. 

Val av utvecklingsplattform och programmeringsspråk 

Vi hade till en början redan tänkt använda java som programmeringsspråk eftersom det är 

java vi lärt oss på programmeringen i skolan och är ett enkelt språk att förstå och strukturera. 

Att använda något annat skulle bara göra det svårare för oss eftersom vi då skulle vara 

tvungna att lära oss ett helt nytt språk. Java är dessutom ett utmärkt språk för att göra enkla 

program och spel som inte har effektivitetskrav. I så fall skulle C++ eller liknande vara bättre. 

Vi fick förslaget att använda Game-maker av vår handledare men eftersom det skulle betyda 

att vi fick mindre faktisk programmering beslöt vi oss för att inte använda det färdiga 

spelskaparprogrammet. Att göra ett spel är enklare med Game-maker och man slipper göra de 

absolut grundläggande delarna som motor och bildhantering. Henrik hade dock redan hittat ett 

java-baserat bibliotek som var gjort specifikt för att programmera spel med enkel 

plattformsöverförning från desktopapplikation till android och html5. 

För att använda LibGDX på ett smidigt sätt använde vi oss av Eclipse eftersom det var lättare 

att använda separata bibliotek i Eclipse än NetBeans. Detta betydde dock att vi var tvungna att 

lära oss att använda Eclipse. Eclipse är dock inte olik NetBeans mer än att den har andra 

snabbkommandon och namn på inställningar så det gick relativt fort.   
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Val av versionshanterare 

Vi visste redan från början att vi skulle behöva arbeta enskilt. För detta behövde vi ett sätt att 

dela koden med varandra som hölls uppdaterad. Dessutom behövde vi spara de olika 

versionerna så vi kunde gå tillbaka och se vilka ändringar som gjorts. Det finns många olika 

versionshanterare men eftersom vi bestämt oss för att använda Eclipse som utvecklingsmiljö 

så finns det en plugin till versionshanteraren Git vid namn EGit.  

Vårt första stora problem i projektet var just versionshanteraren. Det tog lång tid innan vi 

kunde lägga upp vår kod på hemsidan från en dator och sedan ladda ned den till en annan. 

Mest på grund av datorkrångel och att vi inte visste vad som gick fel. I Git har man ett 

”repository” (arkiv) och från Eclipse används kommandona ”commit” och ”push” för att 

lägga upp sin kod från Eclipse till sitt arkiv. Vi hade till en början problem med att datorerna 

fick felmeddelanden när vi försökte lägga upp kod och vi hade svårt att hitta felet. Efter att ha 

installerat om programmen och sett till att vi hade samma programversion. Till slut lyckades 

vi både lägga upp och ladda ned från olika datorer och kunde då påbörja det faktiska arbetet 

med att koda spelet.  

Närmare slutet av projektet började vi använda olika s.k. grenar (”branches”) vilket ger 

möjlighet att skriva kod i olika grenar och sedan lägga ihop dem till en stor gren (master 

branch).  I början skrev vi all kod till en ensam gren. Detta skapade problem när vi skrev kod 

samtidigt och försökte lägga upp. Vi hade sluppit en hel del problem med effektiviteten om vi 

använt grenar från början. 

Buggar 

Vi fick en hel del buggar (populärt kallade ”features”) och hinder under utvecklingen av 

spelet. De buggar vi stötte på var primärt i kollisionshanteraren och de flesta andra hade med 

kollision att göra på något vis. Ofta var det rakt av felskriven kod som gjorde att figuren inte 

påverkades på rätt sätt av plattformar eller att plattformarna rörde sig på fel sätt. Under hela 

utvecklingen hade vi problem med att figuren kunde gå igenom plattformar under vissa 

omständigheter. Om figuren stod på en plattform och gick in i en plattform på höger sida så 

upptäckte inte kollisionshanteraren det. Dessutom om två plattformar låg bredvid varandra 

och gjorde en enda lång yta så stannade figuren där plattformarna möttes på grund av att 

figuren då ”slog i” plattformar från olika håll. Problemet löstes genom att lägga till fyra rader 

kod där man kollar om figuren kommer från ett håll på plattformen slutar man kontrollera om 

den kommer från ett annat håll och går systematiskt genom alla plattformar. Nu har 

kollisionshanteraren dessutom en rangordning på kontrollerna. Först om figuren kommer från 

ovan, sedan under, vänster och sist höger. 

Men det var snarare problem och hinder som utgjorde störst utmaning. Hur man skulle lösa ett 

problem var oftare det som tog tid än att eliminera buggar. Ett av de största problemen vi 

stötte på var vyförflyttningen. Att få alla plattformar att flytta sig utifrån hur figuren 

förflyttade sig. Med vyförflyttningen menar vi att man rör sig genom världen genom att 

plattformar rör sig i sidled beroende på figurens förflyttning och försvinner/dyker upp i kanten 

av skärmen beroende på nivådesignen. Genom att veta en specifik plattforms startposition och 

den gemensamma ”offset” som påverkas av figurens förflyttning ritas plattformarna där de 
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ska vara. T.ex. om figuren befinner sig på höger sida av skärmen så blir offset värdet ”större” 

och då flyttas samtliga plattformar åt samma håll (Se bild).   

Se 

 

Tidsplan

 

Vi följde vår tidsplan ganska bra. Dock blev en del saker klara sent och gjorde att hela 

schemat flyttades lite, men vi hade satt tiden så att det fanns rum i slutet om något gick fel 

eller om något skulle ta mer tid än vi trodde. Vi blev klara med enkäten lite sent på grund av 

sjukdom vilket sköt upp arbetet med bilderna c:a en vecka, detta var dock inte ett stort 

problem vid tillfället. Tyvärr var vi dåliga på att hålla ett hårt grepp om våra deadlines för 

olika delar av projektet. Bilderna skulle enligt planen vara färdiga innan jul. Ingen tog ansvar 

för att kontrollera på våra projektmöten huruvida tidsplanen hölls i fråga om bilderna vilket 

ledde till att de knappt blev klara i slutet av projektet. 

I slutet av projektet blev det ganska få möten med handledaren också, detta dels på grund av 

att vi inte kände behov av det men också på grund av glömska. Hade vi varit lite bättre på att 

ha möten enligt tidsplanen skulle vi nog sluppit en hel del av problemen med dålig 

kommunikation i gruppen samt lite feedback på vad vi borde fokusera på. Vi insåg också att 

bilderna var svåra att göra innan mycket koden var klar. Detta gjorde att arbetet med bilderna 

blev utdraget och långsamt vilket ledde till att en del av de planerade bilderna inte blev klara. 
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Spelet i sig 

Spelmotor 

Vi hade valet att antingen använda en existerande spelmotor, använda ett 

spelprogrammeringsprogram för att enkelt göra en alternativt göra en motor från grund. 

Vi valde att göra en motor själva från grunden därför att vi ville lära oss programmera ett spel 

från grunden och för att det ger större förståelse för spelfunktionerna. Detta gör att vi enkelt 

kan ändra t.ex. springhastigheten eller plattformsstorlekar för att göra spelet balanserat. Hade 

vi använt game-maker eller liknande skulle det inte ge samma programmeringskunskaper och 

det skulle vara mer begränsat vad vi kunde göra funktionsmässigt.  

Dock inser vi att om vi använt oss av en färdig motor skulle vi haft mer tid till att färdigställa 

den grafiska delen i tid. Men det viktigaste för oss var fortfarand vad vi lärde oss om 

spelprogrammering under projektets gång. 

Kod 

Vi har skrivit koden så att det ska vara uppenbart vad de olika metoderna gör och är på så vis 

lätt att följa. Projektet är uppbyggt som ett nätverk där alla klasser har tillgång till varandra. 

Detta gör att det blir lättare att göra nya funktioner eftersom vi oavsett klass kan referera till 

de flesta andra klasser. Det betyder att vi fort kan skriva kod som fungerar för att senare 

strukturera den. Men eftersom det är uppbyggt så måste man först skapa alla objekt och sedan 

initialisera dem.  

Bilder och animation 

Figurens animation är mer eller mindre identisk till de tidiga Super Mario spelen med små 

ändringar. Vi använder inte sprites (lång bildremsa), istället använder vi 26 olika bilder därför 

att det blir enklare att skriva kod till eftersom det mer eller mindre bara krävs en for-sats för 

att gå igenom alla bilder och ladda de till applikationen. Detsamma gäller högstadiebarnen 

fast med färre bilder. 

  

På grund av dålig kommunikation och att tidsplanen inte följdes blev det extremt stressigt 

med bilderna i slutet av projektet. Bakgrundsbilden specifikt blev ett problem. Hade vi varit 

lite mer strukturerade på projektmötena och kontrollerat att alla höll sina deadlines hade det 

fungerat bättre och bilderna skulle ha blivit klara i tid. Till en början skulle bakgrunden vara 

lik den i spelet Terraria, olika bakgrundsbilder beroende på plats med fade-in/fade-out när 

man bytte zon. Nu är det en statisk bild där klassrummen är uppbyggd av samma bilder som 

korridorerna med vissa olikheter. Dock var det typ av bild som aldrig implementerades. 

Plattformsbilderna blev klara, men var svåra att lägga in. På grund av detta kunde vi inte 

lägga in dem och plattformarna blev därför enfärgade. 
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Bilderna ser väldigt amatöraktiga ut men den enkla förklaringen till det är just att vi är 

amatörer när det kommer till att rita bilder. 

Vi använde oss av en gammalmodig form av spelgrafik (känd som pixelart) och hämtade 

inspiration från 16-bits eran. Dessutom använde vi oss av populära ikoner från olika ställen 

såsom trollface och lol-face från memebase samt använde vi oss av Johnny Bravo som 

fadderikon. 

 

 

Ljud 

I LibGDX finns en ljudfunktion som vi använder. Detta gjorde det mycket enkelt att lägga till 

Berzans ”temamusik” Red River Rock som bakgrundsmusik. Hade vi inte använt LibGDX 

hade det definitivt blivit svårare för då hade vi varit tvungna att skriva en hel del svår kod 

själva. 

Spelfunktioner 

Vissa små skillnader från originalplanen dök upp på grund av svårigheter och för dåligt 

upplagda deadlines.  

Vi tänkte till en början att man skulle ha en ”pluggmätare” som gick upp när lärare kastade 

läxor och skolböcker på figuren. Denna mätare kunde man sänka igen vid ”pluggstationer” 

utplacerade på nivån. Om mätaren gick upp till en viss nivå så förlorade man. Detta 

implementerades inte utan vi gjorde ett traditionellt ”hit-point” system, det vill säga efter att 

man träffats ett visst antal gånger så förlorar man och det finns inga sätt att få tillbaka ”hit 

points”. Detta gjorde tyvärr spelet lite mindre skolfokuserat och mer som ett vanligt 

plattformspel. 

Högstadiebarns-hindret blev också lite annorlunda. I planen skulle de bli knuffade och då får 

spelaren en lärare efter sig som ger denne en åthutning och en läxa och därav går 

pluggmätaren upp. Men eftersom pluggmätaren inte implementerades var vi tvungna att göra 

dem enklare än så. Nu förlorar man ett hit-point om man går in i en av dem. Ett enklare 

system och man slipper göra en animation till för en lärare som springer och gör saker. Dock 

blir det ännu ett steg mindre skolfokuserat och mer som ett vanligt plattformspel med 

skoltema. 
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Källor 

Eclipse Juno från http://www.eclipse.org/ (Hämtad 2012-10-20) 

Versionshanteraren GitHub från https://github.com/ (Hämtad 2012-11-12) 

EGit plugin för Eclipse hämtad från den inprogrammerade marketplace 

http://marketplace.eclipse.org/ (Hämtad 2012-11-12) 

Java JDK 7.0 från https://www.oracle.com/ (2012) 

LibGDX från http://libgdx.badlogicgames.com/ (2012-10-20) 

Tutorial till LibGDX gjord utav Gustavo Steigert 

http://steigert.blogspot.se/2012/02/1-libgdx-tutorial-introduction.html 

hämtad: 2013-02-25 

Utgiven: 2012-02-01 

 

Bilder 

http://saltie-pt.blogspot.se/2012_09_01_archive.html -Johnny Bravo (2013-03-5) 

http://www.mariomayhem.com/fun/fan_sprites/index.php - Mario sprites (2013-01-4) 

 

 

Bilagor:  

 

  

http://www.eclipse.org/
https://github.com/
http://marketplace.eclipse.org/
https://www.oracle.com/
http://libgdx.badlogicgames.com/
http://steigert.blogspot.se/2012/02/1-libgdx-tutorial-introduction.html
http://saltie-pt.blogspot.se/2012_09_01_archive.html
http://www.mariomayhem.com/fun/fan_sprites/index.php
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Kod 

Principer vid kodningen: 

1. Nätverkat spel 

Alla klasser som hör till spelet i sig ska gå att referera till oavsett vart man är i koden. Då kan 

man enkelt skriva till en funktion till spelet. Koden blir inte speciellt läslig men det fixar man 

senare. Först skapar man funktionen genom kodning sedan strukturerar man koden så att den 

blir läslig. 

Detta gör det även enkelt att hämta allt som ska målas på skärmen inuti Painter-klassen. 

 

2. EntityMaster & Background 

De entiteter som finns på skärmen hålls i två olika klasser. EntitiMaster.java och 

Background.java. EntityMaster har alla entiterter som aktivt rör på sig (innehar en act() 

funktion) medans Background har alla statiska entiteter så som plattformar och talkzones. 

 

3. Dubbla startklasser 

Tanken med dubbla startklasser (starta DesktopLauncher som startar DemoGame som startar 

spelet) är enkel. På grund av LibGDX så vill man skapa tre olika klasser för att starta på 

Android eller i HTML eller som skrivbordsapplikation. Vi tänkte ett steg framåt och gjorde 

valet att göra två stycken startklasser i förväg. (Däremot så kom vi ju inte så långt att det hade 

en praktisk applikation) 

 

4. Initialization 

I java så är det lätt att få ett 'null-pointer exception' och det beror på att en klass man vill 

referera till inte har tilldelats/skapats än. Det lättaste sättet att undvika detta är att skapa 

klasserna och sedan refera till dom. Detta kallas initialization i koden och går till på följande 

sätt: Först skapas allting och sedan kross-refereras det till varandra. Eftersom att allt är skapat 

så uppstår inga null-pointer exceptions under initialization. 

 

5. Spelmotor 

Vi ville skapa en spelmotor så att vi lätt kunde skapa nya nivåer. Vi lyckades med detta och 

det mesta som syns i spelet kommer ifrån en klass som heter Lists. (Detta skulle däremot 

kunnas ersättas med filer som man tar data direkt ifrån.) Inuti EntityMaster och Background 

så hämtas positioner, storlek, mm genom statiska funktioner för entiteter då respektive klass 

skapas. 
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Klassernas Uppbyggnad: 
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Frågeformulär 

Man  Kvinna 

Lärare  Elev 

1. Vad tycker du kännetecknar Berzan? 

 

 

 

2. Vad tycker du om nollningen? 

 

 

3. Tror du att nollningen har en positiv effekt på skolan? 

 

 

4. Finns det en berzananda? 

Ja  Nej 

a. Om ja, ringa in av alternativen eller skriv vad du tycker kännetecknar 

berzanandan 

Samanhållning Samarbete 

”Spetz-hatet”  Individualitet  

Berzangubben  Faddrarna 

Berziaden  Fängelseliknande tegelhus 

Elevkåren  Sektionerna   

Lärarna  Rektorn 

Enhetschefen  Jakob 

Red River Rock Jakob Berzelius 

Städ-Micke  Idrotts-Bosse 

”Katedralkonflikten” 

Har du en helt annan syn på berzanandan? 

Specifiera: 

 

 


