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Sammanfattning 

Denna uppsats beskriver implementeringen av en webblösning där gamification ska 

tillämpas. Syftet med webblösningen är att skapa en mer intressant plattform med 

inriktning på utbildning och informationsspridning mellan anställda på ett företag.  

 

Webblösningen innehåller möjligheten för administratörer att skapa nyhetsartiklar, 

vilka kan kopplas med quiz eller liknande. Artiklarna visas på en nyhetssida vilket är 

tillgänglig för alla anställda. Varje artikel är kopplad med ett quiz som de anställda får 

möjlighet att göra. För att få en spelkänsla i systemet poängsätts resultaten på quiz 

och visas upp på en poängtavla. 

 

Uppsatsen redogör även de designval som gjorts under projektets gång. Bland annat 

redogörs alternativ inom ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API-lager), 

ramverk, databasmodeller, datautbyte, användarhantering, estetisk design och 

säkerhet.  

 

Produkten som skapats kommer presenteras både estetiskt och funktionellt där 

resultaten jämförs mot det som önskades av uppdragsgivaren.  

 

Uppsatsen avslutas med vad författarna tycker blivit rätt och fel i implementeringen 

och designen, samt lärdomar och hur projektet skulle kunna vidareutvecklas.  
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Abstract 

This essay describes the implementation of a websolution where gamification is 

applied. The purpose of the websolution is to create a more interesting platform where 

the focus is education and information sharing between the company's employees. 

 

The websolution have the possibility for administrators to create articles which can be 

linked to quizzes and such. The articles are shown on a newspage which is available 

for everyone employed at the company. Each article is linked with a quiz or such that 

the employees can do. To create a feeling of gamification the scores are stored and 

displayed onto a highscore board that is available to everyone. 

 

The essay also describes the design choices that have been done during the project. 

Some of the choices that are described are Application Programming Interface (API-

layer), frameworks, database models, data exchange, user management, visual 

design and security. 

 

The product that has been created will be presented both visually and functionally 

where the results are compared to what was asked by the employer. 

 

The essay ends with what the authors think went right or wrong with the 

implementation and design but also some things they learnt and how the project can 

be further developed. 
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1. Inledning 

“Gamification, eller spelifiering som det också kallas, är att applicera samma sorts 

spelmekanik som speldesigners gör fast i en annan miljö än spel. Gamification är alltså 

inte att skapa spel utan en teknik som används för att motivera, engagera och förstärka 

positiva beteenden” [1]. 

 

Att få ut information till ett kontor där arbetstider, på grund av skiftarbeten, varierar 

kraftigt kan vara en utmaning. Att skicka ut enstaka artiklar eller kurser till alla anställda 

och förvänta sig att alla ska förstå innebörden samt lära sig allt är inte heller troligt. 

Det är bra att ha en plattform där all information finns samlad och som är uppbyggd 

på ett sådant sätt att de anställda själva vill återkomma och lära sig på eget bevåg. 

Detta arbete redogör för hur en webblösning kan skapas med mål att göra inlärning 

intressantare och mer lekfullt.  

1.1 Syfte 

Inlärning kan vara tråkigt och information kan på företag vara svårt att få ut till alla 

anställda. Detta kan leda till att anställd personal på ett företag inte väljer att hålla sig 

uppdaterade om företaget och kontoret, eller väljer att inte fördjupa sig i det arbete 

som de anställda gör. Det gäller även uppdragsgivaren Telia som har svårt att få ut 

information till alla anställda eftersom det är vanligt med skiftarbete, vilket gör att 

arbetstiderna varierar kraftigt. 

 

Syftet med detta projekt är att göra inlärning mer intressant. Med hjälp av projektet ska 

all information vara lättåtkomlig, vilket gör att all personal får tillgång till samma 

information trots de varierande arbetstimmarna. Användningen av projektets resultat 

ska hjälpa de anställda att få bättre förståelse för vad som händer inom kontoret och 

företaget. Detta kan även hjälpa cheferna att få en överblick på om de anställda har 

den bakgrundsinformation som förväntas eller för utbildning av nyanställda. Om 

resultaten är sämre kan det hjälpa till för att se om för vidareutbildning är nödvändigt. 
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Gamification är en intressant infallsvinkel på ett vanligt förekommande problem och 

kan implementeras inom många olika områden. Eftersom det har ett väldigt brett 

användningsområde finns många olika tekniker att använda sig av. En specifik lösning 

för att göra inlärning roligare kan användas inom många olika områden eller företag[2]. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Telia är det största telekombolaget i Sverige 2019[3]. Förutom telekom har Telia andra 

tjänster såsom mobila nätverk, bredband, VoIP tjänster och Tv[4]. Telia control center 

i Karlstad är ansvarigt för att övervaka Telias internationella nätverk och tjänster 

dygnet runt och det är detta kontor som önskar att detta uppdrag utförs. 

 

Projektet ska underlätta kommunikationen mellan chefer och anställda då anställda 

ibland måste jobba under natten, eftersom nätverk och tjänster måste övervakas 

dygnet runt. Projektet ska på ett innovativt och roligt sätt öka informationsflödet mellan 

anställda på företaget. 

1.2.1 Uppdraget  

För att göra kommunikationen möjlig går projektet ut på att skapa en webbsida där en 

administratör ska kunna lägga ut nyhetsartiklar, artiklarna ska kunnas kopplas med 

diverse olika sätt för mätning av deltagande, exempelvis olika quiz. Genom att klara 

diverse quiz ska en användares poäng samlas. En administratör ska kunna skapa quiz 

eller liknande och länka dessa resurser till en artikel. En sida för skapande av artiklar 

och quiz utvecklas som bara är tillgänglig för administratören. Systemet ska byggas 

på open-source där inga licenser tillkommer (Undantag kan förekomma om det redan 

finns licenser att tillgå). 

1.2.2 Krav 

För att skapa en lyckad produkt enligt uppdragsgivaren finns det vissa moment som 

enligt dem borde uppfyllas: 

1. Webbsidan måste vara estetiskt tilltalande. 

2. Webbsidan måste för användaren vara lätt att förstå sig på. 

3. Webbsidan måste ha möjlighet att registrera användare. 

4. Användare ska delas in i tre olika roller, admin, superuser och user. 
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5. Webbsidan måste tillåta administratörer att skapa artiklar. 

6. Webbsidan måste tillåta administratörer skapa quiz. 

7. Webbsidan måste tillåta administratörer länka ett quiz till en artikel. 

8. Webbsidan måste tillåta användare att se de skapade artiklarna, och göra de 

quiz som kopplats till artikeln. 

9. Det ska finnas tidtagning på quiz, lagrat på serversidan 

10. Webbsidan måste lagra resultat användare fått på genomförda quiz. 

11. Webbsidan måste visa en översikt över resultat och deltagande. 

12. Webbsidan måste visa en översikt över de som har mest poäng. 

13. Det ska vara lätt att skapa artiklar och quiz. 

14. Det önskas även ett väldokumenterat projekt.   

15. Programvara önskas vara licensfritt. 

1.2.3. Gamification i uppdraget 

Detta projekt använder sig av gamification för att försöka göra inlärningen roligare. 

Detta görs främst genom att lägga till ett tävlingsmoment likt det på applikationen 

MySkiStar[5], vilket ges exempel på i Kapitel 2. Anställda på Telia ska kunna samla 

poäng genom att göra diverse quiz relaterade till nyhetsartiklar eller kurser, som en 

administratör lägger ut på webbsidan. Med hjälp av dessa poäng skapas på 

webbsidan olika poängtavlor för användarna. Exempelvis månadens bästa eller de 

personer med mest poäng. Det är tänkt att dessa poängtavlor ska visas upp på diverse 

skärmar på kontoret.  

 

För att göra mätningen av deltagandet mer intressant implementerades diverse olika 

funktioner för att utvärdera hur mycket information som nås ut till de anställda. 

Funktionerna som implementerades i detta projekt kan liknas med metoder som 

Kahoot[6] använder sig av, t.ex ett quiz. Kahoot är en webbsida som möjliggör att 

skapa olika spel i inlärningssyfte, mer om Kahoot tas upp i kapitel två.  
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1.3 Disposition 

Kapitel 2: Bakgrund 

Redogör bakgrunden för projektet. Kapitlet innehåller en diskussion om vad 

gamification är samt vad det kan användas till. Kapitlet innehåller även information om 

utvecklingsmiljö, programspråk och ramverk som använts under projektets gång. 

Kapitel 3: Design 

Redogör designen för projektet. Kapitlet innehåller information om designval som kan 

väljas och varför dessa designval har gjorts. Kapitlet innehåller också information om 

varför alla programspråk och andra tekniska verktyg valts. 

Kapitel 4: Implementering 

Ger en detaljerad förklaring på hur implementeringen av projektet gått till, samt hur de 

olika delarna i lösningen skapats. 

Kapitel 5: Resultat 

Redogör för hur projektet gått genom att jämföra resultat med diverse mål och krav. 

Kapitel 6: Diskussion 

Redogör hur det gått för utvecklarna i projektet. Kapitel 6 redogör även vad utvecklarna 

i projektet lärt sig, vad de skulle gjort annorlunda samt tips på vidareutveckling. 
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2. Bakgrund 

 

Detta kapitel innehåller information om de verktyg och metoder som använts under 

utvecklingen. I avsnitt 2.1 förklaras vad gamification är, samt vad det kan användas 

till. Avsnitt 2.2 förklarar vilka programspråk som används och ger kort information om 

dessa. Avsnitt 2.3 redogör vilka ramverk som använts i detta projekt. Avsnitt 2.4 

förklarar diverse plugins som använts och avsnitt 2.5 förklarar vad ett Application 

Programming Interface (API) är och vad det används till. 

2.1 Gamification 

Detta avsnitt går igenom vad gamification är samt hur det i detta projekt används. I 

avsnitt 2.1.1 förklaras vad gamification är samt tanken bakom det. I avsnitt 2.1.2 ges 

exempel på hur gamification kan användas, samt exempel på var det redan finns. I 

avsnitt 2.1.3 ges exempel på existerande system. 

2.1.1 Vad är gamification 

Tanken bakom gamification är att fånga användarens intresse och genom ett fångat 

intresse få användaren att vilja fortsätta eller senare återvända till plattformen. Det kan 

också vara tänkt att göra diverse områden roligare.  

 

Momentet gamification kan gå ut på att lägga till några ytterligare moment till redan 

existerande ideer. Ett exempel på detta kan vara Facebook[7] och deras mätning av 

mängden personer som gillar något. Principen där är att användare kan ladda upp 

olika typer av händelser, i detta fall kan detta vara en bild eller en text. Det användaren 

valt att ladda upp på Facebook visas därefter för vänner användaren har på 

plattformen. Gamification-momentet är att andra användare på Facebook kan välja att 

trycka gilla eller kommentera en sådan bild eller text. Vissa kan se detta som ett 

tävlingsmoment där de vill sträva för att få fler som gillar, andra kanske får ut en känsla 

av spänning i väntan på att fler gillar, medan vissa kanske inte bryr sig om det. Genom 

att lägga till ett extra moment på en sådan enkel sak som att ladda upp en bild, lyckas 

Facebook att skapa ett intresse där användare vill fortsätta lägga upp bilder, eller 

fortsätta skriva texter. 
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Metoden bakom gamification har funnits länge, avklarade uppgifter resulterar i 

belöningar för att göra någonting mer intressant. Med dagens teknologi har det dock 

kommit nya idéer om hur och var gamification kan implementeras. Det som är 

spännande med gamification är att det kan implementeras inom många olika områden, 

det går alltid att utöka och ändra efter behov. Det finns även många olika sätt att 

implementera gamification på, beroende på vilken effekt som ska uppnås kan vissa 

metoder fungera bättre än andra. Mer om detta tas upp i avsnitt 2.1.2. 

2.1.2 Hur kan gamification användas? 

Gamification är fortfarande ett relativt nytt begrepp, men även om de flesta inte hört 

talas om begreppet är det säkerligen någonting näst intill alla personer stöter på 

dagligen.  

Några exempel på detta är: 

● “Gilla-markeringar” på Facebook, Instagram 

● Kundklubbar, ibland kallat lojalitetsplattformar (samla poäng för att få rabatter 

och individuella rabatter på produkter beroende på tidigare köp) 

● Poängbaserade system (samla poäng för att uppnå högre rang än andra) 

Många har insett att det kan vara lönsamt att implementera gamification-lösningar på 

diverse olika plan, det finns därför numera många företag som specialiserar sig på 

gamification. Det har funnits många olika definitioner och åsikter på vad gamification 

är, fast på senare år har de gått mot ett mer samlat begrepp. [33] 

Exempel: 

 

“Gamification, eller spelifiering som det ibland kallas, är att använda de 

mekanismer och aktivitetsflöden som finns i ett dataspel och överföra dem in i ett 

annat digitalt system, eller att bygga en digital produkt kring något verkligt.” 

 

Denna definitionen kommer från företaget Motification som jobbar med att 

implementera motivationsteori och gamification till organisationer för att motivera 

kunder och anställda. Motifications definition innebär att ta mekanismer och 

aktivitetsflöden från spelutveckling och överföra dem in i andra digitala system. 

Problemet med denna beskrivning är, enligt författarna, att det inte behöver vara ett 



 
7 

digitalt system som implementerar gamification, utan det finns många andra metoder 

att implementera gamification. [8] 

 

Även fast gamification är ett relativt nytt begrepp kan det argumenteras för att det är 

en metod som använts i många år. Grundprincipen inom gamification innebär att en 

användare efter en avklarad uppgift blir belönad, antingen med poäng eller genom 

troféer. Tanken med det är att användaren ska vilja komma tillbaka för att få mer poäng 

eller samla fler troféer. En parallell som kan dras till den principen är att en ung person 

kan samla simmärken, genom att klara av diverse utmaningar blev ungdomen belönad 

med märken. Det var nödvändigtvis inget alla var tvungna att göra, men vissa valde 

att gå för märkena och därav samla troféer.  

 

Andra paralleller som finns är inom skolan, mer specifikt betygssystem och belöningar 

för “bästa student”. Betygssystemet premierar studenter som inom ett ämne presterar 

bra, antingen genom att studera eller kunna ämnet bra sedan innan. Om en student 

presterar bra får denne ett högre betyg, vilket i detta fall kan ses som belöningen. En 

mer lämplig beskrivning på gamification enligt författarna är då: 

 

“Gamification, eller spelifiering som det också kallas, är att applicera samma sorts 

spelmekanik som speldesigners gör fast i en annan miljö än spel. Gamification är 

alltså inte att skapa spel utan en teknik som används för att motivera, engagera 

och förstärka positiva beteenden” [1]. 

2.1.3 Existerande system 

Ett system som blev uppmärksammat och välanvänt, är MySkiStar[5] vilket är en 

lojalitetsplattform utvecklad av Ninetech[9]. MySkiStar tog idén att tillämpa 

gamification på skidåkning, och löste detta genom att med hjälp av liftkort läsa ut data 

om de olika användarna. Användare samlade poäng för diverse olika aktiviteter som 

flest åk och flest fallmeter. Användarna kunde även genom plattformen läsa ut egen 

åkdata och se topplistor över alla användares statistik. Ninetech lyckades med hjälp 

av MySkiStar lägga till någonting extra, samt unikt till aktiviteten skidåkning. För den 

tävlingsinriktade öppnade detta för att tävla mot, samt jämföra sig med, andra 

användare. För användaren som inte ville tävla mot andra kunde användaren genom 
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sin egen statistik få ett mått på sin prestation, och med hjälp av det sätta upp mål för 

nästkommande dagar eller dylikt. 

 

Lojalitetsplattformar är en metod vilket företag använder flitigt. Lojalitetsplattformar går 

ut på att samla data om medlemmarna, och med hjälp av datan skräddarsy 

erbjudanden eller rabatter för medlemmarna. Det kan även gå ut på att medlemmarna 

samlar poäng genom inhandlade varor och efter det, beroende på hur mycket 

användaren samlat, erbjuda diverse rabatter. Som namnet lyder är tanken med detta 

att genom ett medlemskap försöka göra användare mer lojala. 

  

Ännu en implementation av gamification som fick mycket uppmärksamhet är Pokémon 

GO[10], vilket går ut på att samla Pokémon(troféer). Niantic lyckades med detta 

genom att använda mobiltelefonen och dess GPS-egenskaper. Med hjälp av GPS-

egenskaperna lyckades Pokemon GO göra “vandring” intressantare, och ge 

användare en anledning att gå ut och röra på sig, vilket var vad som krävdes för att 

samla troféer. 

 

Kahoot[6] är en plattform som implementerar gamification för inlärning. Kahoot är en 

spelbaserad plattform vilken riktar in sig mot skolor, studenter och företag. En 

användare kan på plattformen skapa egna spel eller välja redan existerande spel. 

Kahoot har ett smidigt system för att skapa olika quiz där användaren själv kan skapa 

de olika frågorna, lägga till bilder samt ställa in om frågorna ska vara tidsbaserade 

eller ej, med mera. 

2.2 Programspråk 

I avsnitt 2.2 redogörs programspråken som använts i projektet samt hur vardera 

programspråk ser ut och fungerar. De språk som använts och kommer belysas är 

Python, JavaScript, jQuery, HTML och CSS. 

2.2.1 Python 

Python[11] är ett högnivåspråk som har ett dynamiskt typsystem, dynamisk 

minnesallokering och objektorientering vilket gör det väldigt flexibelt. Det är i grunden 

ett skriptspråk vilket gör det smidigt för mindre lösningar, men det har även support 
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för större lösningar via ramverk. Python använder inga måsvingar utan baseras helt 

på indentering och har stort fokus på att det ska vara enkel och lättläslig kod, se figur 

1. I koden (figur 1) visas en funktion vars syfte är att ta emot en http-förfrågan och 

returnera en HTML-sida. Python är ett av de mest populära språken just nu enligt 

Geeksforgeeks[11] vilket också kan ses som ett bevis på dess användbarhet och 

skalbarhet. Den nyaste versionen är Python 3.7.1. Mer om Python kan läsas på [12]. 

 

Figur 1. Python exempel 

2.2.2 JavaScript 

JavaScript(JS) är också ett högnivåspråk vilket kan karaktäriseras som dynamiskt, 

svagt typat och hanterar funktioner som första-klass-objekt och följer samma språkstil 

som Java eller C#, se figur 2. I koden (figur 2) visas en funktion som kommer gömma 

ett element “navbar” när användaren “scrollar” ner på sidan. Eftersom JS är 

objektorienterat betyder det att ett objekt kan lagra data, exekvera funktioner, 

returneras etc. JS är ett av de tre kärnspråk som bygger upp internet tillsammans med 

HTML och CSS, vilka förklaras i kapitel 2.2.4 och 2.2.5. JS blir normalt medskickat av 

servern och exekveras på klientens enhet, vilket skapar känslan av att det är hemsidan 

som gör saker. JS är ett väldigt populärt och användbart programspråk inom 

webbutveckling.  Mer om JS kan läsas på [13]. 

 

Figur 2. JavaScript exempel 
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2.2.3 jQuery 

jQuery är ett JavaScript bibliotek som genom användningen av klassisk JS(JavaScript 

i webbläsaren) abstraherar koden ytterligare och därav göra det till mer av ett 

högnivåspråk, se figur 3.En av det mest användbara funktionerna med jQuery är 

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX). AJAX låter klienten själv kontakta 

antingen en webbserver eller ett API för att byta information dynamiskt utan att en 

enhet ska behöva byta webbsida. Ett exempel på hur ett AJAX-anrop kan gå till finns 

i figur 3. jQuery används av nästan 35% av de 1 000 000 mest besökta hemsidorna 

vilket gör jQuery till de populäraste JavaScript biblioteket [14]. Mer om jQuery finns på 

[15]. 

 

Figur 3. jQuery Exempel 

2.2.4 HTML 

HyperText Markup Language (HTML) är ett märkspråk som används vid utveckling av 

webbsidor. Ett märkspråk är ett format för olika dokument där olika element kan  

definieras och visas. HTML förklarar och definierar vad en webbsida har för innehåll 

genom HTML element. HTML element kan vara allt från en klass(<div>), 

bild(<img>),hyperlänk(<a href=””>) etc, se figur 4. All HTML-kod ligger i en eller flera 

HTML-filer och det är dessa filer som skickas till en klient efter att klienten har gjort 

förfrågan att besöka en specifik hemsida via sin webbläsare. På klientens enhet 

exekveras HTML-filerna och klienten kan beskåda hemsidan, detta ger klienten 

känslan av att vara “inne” på den önskade hemsidan. Mer om HTML finns på [16] och 

[17]. 
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Figur 4. HTML Exempel 

2.2.5 CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk som bestämmer hur ett dokument ska 

presenteras genom att sätta olika egenskaper för element definierade i HTML. I figur 

5 nedan sätts bland annat egenskaperna position, width, border-color för ett 

navigeringsfält. HTML och CSS går väldigt bra ihop eftersom HTML beskriver vad en 

webbsida innehåller medans CSS ändrar hur webbsidans innehåll ser ut. En 

välutvecklad webbsida har inslag av båda språken. 

Mer om CSS finns på [18]. 

 

Figur 5. CSS Exempel 

 

2.3 Ramverk 

I avsnitt 2.3 redogörs för de ramverk som använts i det här projektet. Ramverken som 

kommer belysas är Django och Django REST Framework. 
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2.3.1 Django 

Django är ett open-source högnivå Python ramverk som tar bort mycket av de onödigt 

krångliga stegen med webbutveckling som t.ex. användarhantering men samtidigt ger 

utvecklaren möjlighet att själv designa sin webb-backend. Django är byggt på model, 

view, controller (MVC) modellen där relationsdatabasen som finns i ramverket är 

“Model”, webbmall-systemet fungerar som “View” och URL-kontrollern som 

“Controller”. Ramverket kommer med saker som inloggning, sessioner, admin-sida, 

mappstruktur, automatisk synk av objekt med databasen med mera [19]. Den nyaste 

versionen är Django 2.1.5. 

2.3.2 Django REST framework 

Är ett ramverk för att bygga ett Representational State Transfer Application 

Programming Interface (REST API) i Django-ramverket vilket betyder att de delar 

samma funktioner och strukturer som redan finns i Django. Vad REST och API är 

beskrivs i 2.5. Mer läsning om Django REST framework finns [20]. 

2.4 Plugin-program 

I avsnitt 2.4 redogörs de plugin som använts i projektet. Plugins som kommer belysas 

är Bootstrap, Quill, Sweet Alert 2 och jQuery Upload File. 

2.4.1 Bootstrap 

Bootstrap är ett open-source, frontend web-ramverk som fokuserar på att göra 

utveckling av informativa sidor simplare. Bootstrap innehåller HTML och CSS-

baserade designmallar för olika gränssnitt-komponenter som exempelvis knappar, 

layouts. Dokumentation finns på [21]. 

2.4.2 Quill 

Quill är ett open-source plugin skrivet i JavaScript som tillåter läsning och skrivning i 

rich text boxes. Det finns support för punktlistor, bold, kursiv och understruken text. 

Den har även support för att lägga in tweets, videos och bilder. Dokumentation finns 

på [22]. 
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2.4.3 Sweet Alert 2 

Sweet Alert 2 är ett open-source plugin skrivet i JavaScript som tillåter skapandet av 

enkla och snygga notifikationer. Sweet Alert 2 har support för i princip alla moderna 

webbläsare och får användas av vem som helst, hur som helst. Dokumentation finns 

på [23]. 

2.4.4 jQuery Upload File 

jQuery Upload File är ett open-source plugin skriven i jQuery som förenklar 

filuppladdning hos klientsidan. Det har support för drag&drop, enkel fil, flera filer, 

filsäkerhet, sekventiell uppladdning etc. Det fungerar även för många typer av server-

plattformar såsom PHP, Python, Ruby, Java eller GO-baserad. Dokumentation finns 

på [24]. 

2.5 API 

Detta avsnitt förklarar vad ett API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt är och 

vad det används till.  

2.5.1 Vad är ett API 

 
Figur 6. Exempel API-struktur 

 

Ett API, eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, är vad namnet tyder, ett 

gränssnitt mellan olika komponenter i ett program eller system. Ett API består oftast 

av definierade funktioner eller rutiner vilket andra delar i ett system kan anropa [25].  
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Detta betyder att för en specifik service, t.ex. en chatt-service kan data som 

användare, vänner och meddelanden sparas på API-databasen och sedan få tillgång 

till alla möjliga klienter genom ett anrop till API:et, se figur 6. 

2.5.2 Varför används API:er 

Ett API implementeras för att separera ett program eller system från olika delar, och 

genom separation abstrahera ett program eller system så mycket som möjligt. Tanken 

med detta är att viss funktionalitet inte ska behöva innehålla tyngre beräkningar eller 

ha direkt kontakt med viktigare delar i ett system. Med hjälp av API:er kan ett system 

sättas upp enligt en struktur vilket gör att all kontakt med viktigare komponenter, 

exempelvis databaser, sker genom API:er. En sådan struktur gör det lättare att lägga 

till kontroller och säkerhet på ett ställe, vilket gör ett program eller system mer effektivt 

[26]. Som figur 6 visar kan även olika plattformar använda sig av samma API eftersom 

det endast gäller att anropet sker på korrekt sätt.  

2.5.3 Representational State Transfer (REST) 

REST är en arkitektur för webbtjänster som innebär att det går att integrera olika 

program med webbaserade program. REST-tjänsten tar emot HTTP-meddelanden 

från en applikation av typerna GET, HEAD, POST, PUT, PATCH, DELETE, 

CONNECT, OPTIONS och TRACE [27]. 

 

Funktionerna för dessa olika meddelandetyper är generellt sett: 

GET: Hämta specifik data från resurs. 

HEAD: Gör ett GET-meddelande till resurs men utan respons-data. 

POST: Skicka data till en resurs. 

PUT: Hämta all data från resurs. 

PATCH: Uppdatera data från resurs. 

DELETE: Ta bort data från resurs. 

CONNECT: Etablera anslutning till resurs. 

OPTIONS: Etablera inställningar för kommunikation med resurs. 

TRACE: Gör ett “loop-back” test till resurs. 
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Att bygga en REST-tjänst innebär att utvecklaren sätter upp en URL-struktur för att 

nå, lägga till och uppdatera specifik data. Användare skickar sedan ett av de tidigare 

nämnda meddelandetyper till tjänsten. När meddelanden skickas, antingen från eller 

till en REST-tjänst kommer meddelandets data vara formaterad i HTML, XML, JSON 

eller något annat format. REST använder tillståndslösa protokoll vilket betyder att 

ingen hänsyn tas till när meddelanden anländer utan tjänsten tar alltid emot dem. Vid 

en respons från en REST-tjänst kommer alltid ett statusmeddelande att skickas 

tillbaka, det mest normala är [28]: 

 

200: OK 

201: CREATED 

400: BAD REQUEST 

401: UNAUTHORIZED 

405: METHOD NOT ALLOWED 

406: NOT ACCEPTABLE 

Tillsammans med detta statusmeddelande skickas även data med, t.ex. olika 

felmeddelanden eller datan som sökts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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3. Design 

Detta avsnitt går in på de designval som gjorts, och varför. Avsnitt 3.1 redogör för de 

olika lösningsmodeller som fanns att välja, samt fördelar och nackdelar med dem. 

Avsnitt 3.2 förklarar de språk och ramverk valts, och varför.  Avsnitt 3.3 förklarar 

utvecklingsmiljön som använts för projektet. Avsnitt 3.4 redogör för hur plattformen 

designades. Avsnitt 3.5 redogör för hur API:et designades samt vad det innehåller. 

Avsnitt 3.6 redogör för hur webbservern designades. Avsnitt 3.7 förklarar hur klienten 

designades. 

3.1 Lösningsmodeller 

Projektet kan designas på flera olika sätt, det kan antingen vara “native application”-

baserat, “app”-baserat eller en webblösning. Detta avsnitt förklarar vad dessa är, samt 

lite om fördelar och nackdelar med de båda. 

3.1.1 Native applikation 

En native applikation är en applikation som är utvecklad mot en specifik plattform, 

varje specifik plattform behöver sin egen version på grund av de olika programspråken 

och operativsystemen som används på olika plattformar. Några av de mer vanliga 

operativsystemen är Windows, Mac OS, Linux, Android och IOS. Några fördelar med 

native applikationer är att de fungerar offline och har tillgång till själva hårdvaran av 

enheten som kör programmet. Några nackdelar är att det kostar mer att utveckla och 

underhålla, det är även svårare att nå ut till alla kunder eftersom native applikationer 

måste byggas för alla olika operativsystem [29].  Numera finns det dock sätt att kringgå 

det med applikationer som har stöd för multi-plattform [30]. 

3.1.2 Webbapplikation 

En webbapplikation är en tjänst som körs genom en webbläsare över Internet. En av 

fördelarna med en webbaserad applikation över en native är att en enda 

implementation ger support på alla plattformar givet att enheten har 

webbläsarmöjligheter. Därav blir det oftast både enklare och billigare att bygga en 

webblösning. Det negativa med en webblösning är att det inte går att utnyttja vissa 
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hårdvaru-funktioner hos olika enheter samt att det kräver en internetuppkoppling för 

att ha tillgång till tjänsten [31]. 

3.1.3 Val i detta projekt 

I projektet valde författarna att bygga en webblösning eftersom det var en effektiv 

metod för det praktiska som skulle göras under projektets gång. Uppdragsgivaren 

tyckte även att det var en bra lösning på vad de vill ha. Tidigt under utvecklingen sattes 

målet om att ett API skulle implementeras. Med hjälp av ett API:et kan vidareutveckling 

av systemet bli enklare. Till exempel om en applikation ska byggas som ska innehålla 

samma information som webblösningen är det betydligt enklare att bygga genom ett 

API, eftersom det endast behövs bygga en native applikation som anropar samma 

funktioner och därav delar data med webblösningen. 

3.2 Språk och ramverk 

Ett av de första designvalen var val av programspråk och diverse ramverk som skulle 

användas, valen blev språket Python tillsammans med ramverket Django. Det 

bestämdes även att programmering av front-end skulle göras med hjälp av jQuery 

eftersom författarnas tidigare erfarenheter tyder på att jQuery ger bättre tillgänglighet 

till funktioner i JavaScript som annars behövs skrivas för hand. Eftersom projektet 

utvecklades i Python och Django valdes Django Rest Framework vilket är ett ramverk 

till Django som underlättar byggandet av REST API:er. Vad REST API är kan ses i 

kapitel 2.5. 

3.2.1 Python, Django och Rest Framework 

Python valdes i detta projekt eftersom författarna i tidigare projekt haft bra erfarenhet 

av Python. Python är också det språk som kontaktpersonerna på Telia använt sig flitigt 

av, vid behov av hjälp var det mest troligt att få konkreta svar om det används ett språk 

som var välanvänt på kontoret. Eftersom författarna tidigare gjort ett projekt i Python 

kunde liknande tillvägagångssätt i början på utvecklingen användas, och genom 

användning av den tidigare mallen kunde tid sparas in under utvecklingen. Django 

underlättar utvecklandet av webbapplikationer genom att bland annat ge tillgång till 

många färdigbyggda funktioner som finns beskrivet i kapitel 2. Django REST 



 
18 

framework var också ett uppenbart val då webbservern ändå byggde på Django 

ramverket och var väldigt likt Django. 

3.2.2 JavaScript och jQuery 

I detta projekt låg stort fokus på att använda JavaScript och jQuery för att få webbsidan 

mer interaktiv och snyggare. Ett mål som sattes upp för detta projekt var att få bort så 

mycket kommunikation mellan webbservern och API:et som möjligt. Med hjälp av 

jQuery och dess AJAX-funktion, vilket nämndes i avsnitt 2.2.3, sker all kontakt med 

API:et, förutom inloggningen, direkt från klienten. Ett exempel på detta är om en klient 

hämtar en webbsida fås mallen till hur sidan ska se ut. När sidan laddats in sker det 

ett anrop från klienten för att hämta data från databasen, exempelvis artiklar. 

JavaScript användes också i projektet för att anpassa vad som visas på en sida. 

Exempel på detta är vid skapandet av ett quiz, vilket förklaras i avsnitt 4.3.4, där vad 

som visas upp för en användare beror på vilket steg i skapandet av quizet användaren 

är. Detta är möjligt med hjälp av funktionalitet som kan gömma och visa element, 

exempel på detta kan ses i figur 13 i avsnitt 4.3.4. Detta medför att det ges en enkel 

och kompakt vy på någonting som annars behövt vara antingen väldigt stort eller vara 

placerat på olika HTML-sidor. 

3.3 Utvecklingsmiljö 

Under utvecklingen användes Visual Studio Code version 1.32.3, vilket vid tillfället var 

den nyaste versionen. Visual Studio Code är en gratis, open-source text-editor vilket 

fungerar på de flesta plattformarna. Visual Studio Code har inbyggd integrering av Git. 

Git är ett populärt versionshanteringssystem. Visual Studio Code har även möjligheten 

att lägga till olika teman och tillägg[32].  

 

Eftersom utvecklingen skett av två personer var en enkel versionshantering viktig, av 

författarnas tidigare erfarenhet kan bra versionshantering spara in mycket tid om 

problem skulle uppstå. Visual Studio Code har som sagt inbyggd Git-hantering, vilket 

innebär att det vid utveckling visas de ändringar som gjorts i koden och det ger 

möjlighet att lägga upp och hämta ned den nyaste versionen av projektet. Denna 

funktionalitet finns inbyggd direkt i fönstret. På grund av alla ovan nämnda punkter 
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valdes Visual Studio Code som utvecklingsmiljö, eftersom det innehöll all den 

funktionalitet som behövdes för detta projekt.  

3.4 Design av systemet 

 
figur 7: System-design 

 

I webblösningar används ofta tre stycken olika systemdelar i utvecklingen. Det finns 

en klient, en server och ett Application Programming Interface (API). Hur dessa 

kommunicerar finns visuellt representerat ovan i figur 7.  

API:et är ett gränssnitt mot databasen och dess grundfunktion ska vara att lyssna på 

HTTP-meddelanden från klienter respektive hämta och lagra data i databasen, 

beroende på vad för typ av meddelande som togs emot. Om data ska hämtas skickar 

API:et svar med relevant data. 

 

Webbserverns uppgift är att skicka statiska HTML-sidor, JavaScript-filer och CSS-filer 

till alla klienter. Normalt kommer aldrig webbservern ta emot data förutom vid 

inloggning. Autentiseringen av användare går via API:et. 

Klienten hämtar ner HTML-,JavaScript och CSS-kod från en webbservern. Klienten 

kommunicerar sedan med API:et om att hämta och lagra specifik data via AJAX. 

 

Detta var en bra systemdesign eftersom, som tidigare nämnt, den tillåter enklare 

utbyggnad av systemet genom att kunna lägga till flera olika typer av klienter t.ex. 



 
20 

androidklienter. Det ökar även prestandan eftersom arbetsuppgifterna enkelt delas 

upp på två separata servrar. Klienterna kommer kunna hämta ner nya sidor från 

webbservern snabbt även om API:et skulle vara belastat. Det skapar även möjlighet 

för utbyggnad av system utan att de nödvändigtvis påverkar varandra, det viktiga är 

dock att dokumentera API:et ordentligt, en sådan dokumentation finns på kapitel 4.5. 

3.5 Design av API 

API:et följer REST-standarden för utbyte av information och dess grundläggande 

funktion är att fungera som ett gränssnitt till databasen. 

3.5.1 Modeller 

De modeller som behövdes i databasen var en modell för quizet för att hålla 

informationen om ett specifikt quiz. Designen behövde vara information som namn, 

antal frågor etc. Det behövde även finnas en modell som hanterade alla inlägg i ett 

quiz, en sådan bör innehålla information som, vilket quiz den tillhör, en fråga, tre olika 

svar och ett korrekt svar. Det behövdes även en modell för artiklar och en modell för 

filer för att kunna lagra informationen som ska läsas innan ett quiz görs. Det behövdes 

även länkar mellan olika element så ett quiz kunde länkas till en artikel eller en fil till 

en artikel etc. 

3.5.2 Användare 

Ett önskemål från Telia var att det skulle finnas olika typer av användare. Genom att 

ha stöd för olika typer av användare kunde utvecklaren skräddarsy webblösningen att 

visa innehåll beroende på vilka privilegier en användare hade. På så sätt 

underlättades skapandet av artiklar och quiz och gör underhållet av webbsidan enklare 

genom att inte behöva ha en extra webblösning för att skapa artiklar och 

quiz.Utvecklarna valde att designa programmet utefter tre typer av roller för 

användare. Rollerna blev administratör, superanvändare och vanlig användare och de 

har olika privilegier. 

3.5.3 Datautbyte 

Datautbyte görs enligt REST-standarden vilken finns beskriven i kapitel 2 del 5.3.  

Den funktionalitet som bör finnas tillgänglig på API:et är. 

Quiz: 
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- Hämta specifik quiz 

- Hämta alla quiz 

- Skapa ny quiz 

Artikel: 

- Hämta specifik artikel 

- Hämta alla artiklar 

- Skapa ny artikel 

Poäng:  

- Starta ett quiz 

- Avsluta ett quiz (räkna poäng) 

- Hämta alla poäng 

Fil: 

- Ladda upp fil 

- Hämta en fil 

3.5.4 Säkerhet 

Gällande säkerhet var filosofin att det skulle vara möjligt att kunna restriktiva eller 

öppna olika funktioner till allmänheten. Till exempel skulle funktionaliteten för att hämta 

poäng för alla användare vara publikt men att starta ett quiz för en användare skulle 

behöva vara restriktivt. Grunden för säkerheten på API:et var autentiseringen av 

användare. 

Det säkerhetsalternativ som fanns för autentisering var: 

- Enkel-autentisering 

Innebär att användarnamn och lösenord skickas med i varje anrop till API:et. 

Inte speciellt säkert. 

- Sessions-autentisering 

Innebär att vid inloggning ges en sessionsnyckel som kan användas för att låsa 

upp API:ets funktioner. Denna nyckel har ofta en kort livslängd. 

- Cookie-autentisering 

En cookie lagras i användarens webbläsare och används för autentisering hos 

API:et, denna nyckel kan leva väldigt länge. 

Sessions-autentisering valdes för detta projekt. 
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En annan del av säkerheten var att invärden till API:et skulle rensas efter invalida eller 

farliga invärden, detta för att motverka bland annat SQL injektioner,kraschar på API:et 

etc. 

3.6 Design av webbserver 

Navigeringen på webbsidan görs med hjälp av knappar. Efter en lyckad inloggning ska 

en förstasida visas med de val en användare kan göra. I lösningen visas två alternativ 

för en vanlig användare: news och highscores. Om användaren uppfyller de 

användarnivåer som krävs för att skapa artiklar visas även ett tredje alternativ: create. 

Vid ett tryck på någon av de knapparna ska en ny mall för respektive sida läsas in.  

 

För varje huvudsida skapades en HTML-mall, varje sida skulle ägnas åt endast en 

uppgift, exempelvis skapandet av ett quiz skulle vara placerad på endast en HTML-

sida. Eftersom vissa sidor innehöll väldigt mycket information löstes detta med hjälp 

av JavaScript, vilket gjorde att information inte behövde delas upp på fler sidor. Från 

en användares perspektiv skulle det troligtvis inte vara någon skillnad om en sida delas 

upp i olika HTML-mallar eller inte. Vid vidareutveckling av programmet skulle det dock 

vara stor skillnad eftersom det endast kommer vara en HTML-mall för varje enskild del 

i programmet.  

3.7 Design av klienten 

Designvalet för webbtjänsten inspirerades av Telia och de teman som Telia redan 

använder, eftersom det var mest naturligt för de som förväntas använda programmet 

att ha någonting som liknar vad de är vana vid. Design av gränssnittet skulle vara 

minimalistiskt och knappar för navigering skulle vara stora och förklarande. Detta 

gjordes för att navigeringen skulle vara enkel och en icke datavan användare skulle 

lätt förstå vad som skulle göras. Det skulle även finnas ett navigeringsfält för att 

underlätta navigering ytterligare. Där en användare förväntades ge input lades det 

även till tydliga ramar, dels för att få en trevligare vy, men också för att göra 

användarvänligheten så enkel som möjligt. 
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4. Implementation 

Detta kapitel förklarar hur de olika komponenterna utvecklats för att uppnå den färdiga 

lösningen. Avsnitt 4.1 ger en förklaring på de HTML-sidor som skapats samt vad dessa 

gör. Avsnitt 4.2 redogör för strukturen på databasen och dess attribut. API:et och dess 

funktioner förklaras i avsnitt 4.3. 

4.1 Sidor 

figur 8: Program topologi 

 

Denna del går igenom hur de olika HTML-sidorna som används i projektet har 

utvecklats, samt vad de olika sidorna gör. En generell struktur visas i figur 8, där 

startsidan går ut i tre undersidor, news, highscores och create.  

4.1.1 Bassidan 

Base.html kan sägas vara basen till alla andra sidor i projektet. Sidan innehåller sådan 

information som alla andra sidor också ska innehålla.  

Detta implementeras genom att först definiera längst upp på Base.html vilka plugins 

och script som kommer användas på alla sidor. 

 

Efter detta skapades ett navigeringsfält, vilket som namnet antyder kan användas för 

att underlätta navigeringen av webbsidan. Navigeringsfältet i denna lösning 



 
24 

placerades längst upp på webbsidan eftersom denna placering inte var i vägen för 

någon annan del. Hur navigeringsfältet är designat visas i figur 9. 

 

figur 9: Navigeringsfält 

Navigeringsfält kan vara väldigt användbara i många lösningar, speciellt för större 

lösningar. Lösningen som skapas i detta projekt skulle säkerligen kunnat klara sig utan 

ett navigeringsfält, men det är bra om den finns om lösningen skulle vidareutvecklas.  

 

Nästkommande del på bassidan är ett tomt block där resterande HTML-sidor läses in. 

Hur detta ser ut ses i figur 10. 

 

figur 10: Body för HTML-sidor 

 

Sista delen som kommer finnas med i resterande sidor är en sidfot, vilken visar en 

länk till TEMPLATED. Templated är en sida vilken innehåller en rad olika teman för 

webbsidor. Ett färdigt tema valdes för att spara in tid på utvecklingen, dels för att ingen 

av författarna hade mycket erfarenhet av frontend-utveckling innan projektet, samt att 

de flesta teman är gratis och open-source.  

4.1.2 Hem 

Hemsidan är den första sidan en användare kommer till efter en lyckad login. Denna 

sida innehåller information och länkar till de olika aktiviteterna webbsidan innehåller.  

Eftersom målet för webblösningen var att skapa ett snyggt och lättförståeligt program 

visas de olika aktiviteterna med stora knappar, vilka innehåller länkar till andra 

templates. Hur designen av sidan ser ut ses i figur 11. 
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figur 11: Startsida 

Då det ska finnas möjlighet att ägna sig åt administrativa egenskaper på samma sida 

som en vanlig användare också ska använda lades kontroller in på denna sida, 

exempel kan ses i figur 12.    

 

figur 12: Exempel användarroll 

Dessa kontroller gjordes med hjälp av Django template language. Vad figuren ovan 

visar är en kontroll om en användaren har rollen superuser. Om användaren uppfyller 

denna roll visas extra innehåll, i detta fall create, vilket förklaras mer i avsnitt 4.3.3 

 

4.1.3 Skapa 

Denna sida kommer en användare med rollen superuser, vilket förklarades kort i 

föregående avsnitt, till efter att ha klickat sig in på “skapa”. Skapa är sidan som visar 

upp vad en administratör kan skapa. I detta projekt sattes målen att en administratör 

skulle ha möjligheten att skapa nyheter och quiz samt kunna koppla nyheter och quiz. 
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Denna sida innehåller länkar till de olika valen en administratör kan göra, flera 

alternativ hade önskats här. Beroende på vad administratören väljer vidarebefordras 

hen till någon av sidorna: 

● Skapa quiz 

● Skapa artikel 

 

4.1.4 Skapa quiz 

På denna sida är kan en administratör skapa ett quiz. Första steget i att skapa ett quiz 

kan ses i figur 13. 

 

figur 13: Exempel skapa quiz del 1 

Här får administratören bestämma en titel, en beskrivning och hur lång tid en 

användare ska ha på sig att göra quizet.  

Efter att ha tryckt på knappen submit valideras och sparas denna information lokalt 

samt att nästa steg i processen visas. I steg 2 får administratören lägga till upp till 20 

inlägg till quizet. Ett inlägg består av: 

- Fråga 

- Svar 1 

- Svar 2  

- Svar 3  
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- Korrekt Svar 

Exakt hur det ser ut kan ses i figur 14. 

 

figur 14: Exempel skapa quiz del 2 

Efter att ett inlägg blivit ifylld ges alternativet att validera, spara inlägget lokalt och 

lägga till en ytterligare fråga. Efter ett inlägg lagts till kommer alternativet att spara hela 

quizet att visas. När knappen för att spara ett quiz trycks ned görs ett AJAX-anrop med 

information från alla föregående steg till API:et för att spara informationen till 

databasen. Om någonting blivit fel kommer ett felmeddelande att visas. 

4.1.5 Skapa artikel 

Skapa artikel är den sidan en administratör kommer till efter att, i skapa, tryckt på 

artikel knappen. Denna sidan är där en administratör skapar artiklar. Hur det ser ut när 

en artikel skapas samt vilka alternativ som finns kan ses i figur 15. 
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figur 15: Exempel skapa artikel 

En administratör får fylla i en titel,kort beskrivning, lång beskrivning och en quiz. Vad 

som fylldes i är vad som kommer visas upp i nyhetsflödet, vilket förklaras i avsnitt 

4.1.6. Administratören kan också välja att ladda upp en fil eller skriva artikeln i 

textrutan. Möjligheten att länka ett quiz med artikeln finns på denna sida. Detta löses 

genom ett AJAX-anrop som hämtar alla quiz och lägger in namnen på dem i ett 

rullgardinslista. Hur detta löses kan ses i figur 16.  

 

figur 16: Exempel quiz drop-down  

När artikeln är färdig får administratören klicka på spara, knapptrycket anropar en 

funktion vilket plockar ut informationen som fyllts i, lägger in dem i relevanta dataobjekt 

och skickar iväg dem till API:et där artikeln sparas på databasen och länkarna mellan 

artikeln och quizet skapas.  
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4.1.6 Nyhetssida 

Nyhetssidan är sidan där alla artiklar visas. I denna lösning visas artiklar med en titel 

och en kort förklaring, detta för att göra det tydligt, enkelt och lätt att förstå sig på för 

en användare. 

Artiklarna läses in genom ett AJAX-anrop till API:et direkt när sidan läses in. AJAX-

anropet ses i figur 17.  

 

figur 17: Exempel hämta artiklar 

Funktionen i figur 17 får tillbaka alla artiklar och lägger in dem i en lista. Funktionen 

går sedan igenom alla element i listan och lägger in artikelns attribut i relevant HTML-

kod med artikelns ID som unik identifierare. Inläsningen sker dynamiskt, vilket menas 

att det inte spelar ingen roll hur många artiklar som skickas med. Om en användare 

trycker på en artikel skickas användaren vidare till sidan där enskilda artiklar visas, 

sidan för enskilda artiklar ses i avsnitt 4.1.7 

För att göra informationen på sidan mer relevant visas först endast 5 artiklarna, genom 

ett knapptryck visas ytterligare 5 artiklar. Alla artiklar är sorterade efter datum. 

 

4.1.7 Specifik artikel 

Artikel sidan kommer en användare till efter att ha tryckt på en specifik artikel i 

nyhetssidan. Vad en specifik nyhet ska innehålla fås genom att skicka ett AJAX-anrop 

till API:et med nyhetens ID för att hämta en specifik artikel. Om ett quiz har länkats 

med artikeln returneras även ett ID till den specifika quizet. 

Det finns även kontroller som ser till att en användare ej har tillgång till att göra om en 

quiz om användaren gjort den vid ett tidigare tillfälle. Möjlighet för att få göra om quiz 

finns, men för detta måste användaren kontakta en administratör som får avgöra om 

personen i fråga ska få den möjligheten eller inte. 
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4.1.8 Artikel quiz 

Artikel quiz är sidan där en användare får göra ett quiz kopplat till en artikel. Vilket quiz 

som ska göras sker genom ett AJAX-anrop till API:et där det rätta quizet skickas 

tillbaka. Detta sker genom att ett ID skickas med i API-anropet vilket används för att 

hitta det korrekta quizet. Om API:et hittar ett matchande quiz kontrolleras olika flaggor 

för att kontrollera att användaren inte redan gjort quizet. Om förfrågan är giltig skickas 

quizen tillbaka till användaren. Den vy som användaren får när ett quiz ska göras ses 

i figur 18, där visas en kort beskrivning och första frågan till ett quiz med namnet Our 

World. 

 

figur 18: Exempel göra ett quiz 

Via API-anropet skickas en lista med alla frågor och svarsalternativ. För att hämta och 

visa dessa frågor på ett effektivt sätt används jQuery. Varje element renderas till 

relevant HTML-kod och läggs in i en lista med containrar för att sedan visas upp.  

När en användare svarat på frågorna och trycker på en knapp för att göra klart quizen 

läses alla frågor in som användaren svarat på och skickas genom ett AJAX-anrop till 

API:et. API:et kontrollerar antal rätta svar och sparar undan resultatet i databasen.   

 

4.1.9 Poängtavla 

Poängtavlan är sidan där olika användares poäng från alla quiz visas. Hämtningen av 

poäng för olika användare sker genom ett API-anrop, där all hantering för 

poängräkning och dylikt ligger. Efter informationen hämtats plockas data ut och läggs 
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i korrekta HTML-element. I detta fall skapades ett table-element vilket användares 

resultat läggs in i. Hur anropet och sorteringen sker ses i figur 19.  

 
figur 19: Exempel hämta poäng 

 

4.2 Databas 

Detta avsnitt redogör de olika stegen som tagits under utvecklingen med 

databashantering.  

4.2.1 Användarhantering 

Eftersom Djangos egna användarhantering används är användarhanteringen 

förprogrammerad. 

 

Användaren är rollen de flesta användare kommer få i denna lösning. Användaren är 

till för de anställda som inte själva ska skapa något, och kommer inte ha någon 

administrativ tillgänglighet. Användare med rollen användare får inte skapa några 

artiklar eller quiz, utan kommer endast få läsa och göra quiz, vilket andra användare 

med högre roll har skapat. 

 

En användare med rollen superanvändare är till för att hjälpa en administratör med 

innehållet i webblösningen. En sådan användare får skapa artiklar och quiz, göra och 

läsa quiz, men inte ge ut nya inloggningsuppgifter eller ha full tillgänglighet till 

databasen.  

 

En användare med rollen administratör är den användare som har tillgång till allt 

webblösningen har att erbjuda. Administratören har tillgång till en administratör sida 
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på API:et där det finns möjlighet att skapa användare och ändra eller lägga till innehåll 

i databasen. Administratören får även skapa artiklar och quiz vid behov.   

4.2.2 API modeller

 

figur 20: API modeller 

Eftersom lösningen inte var helt uttänkt från start har databasmodeller lagts till efter 

behov. För att uppnå den nuvarande funktionaliteten för portalen har sju modeller 

skapats. Namnen på modellerna är Quiz, QuizEntry, Article, File, QuizLink, ArticleLink 

och ArticleScore. De fyra förstnämnda modellerna lagrar data om de olika 

komponenterna en artikel kan innehålla. För att koppla artiklar med quiz och filer 

skapades ArticleLink och QuizLink. De modeller som skapats, samt vilka som kopplats 

ihop för att möjliggöra denna version av projektet kan ses i figur 20.  

 

Quiz:  

Quiz modellen innehåller information om ett quiz. Dess attribut är id, name, creator, 

description, tiden en användare har på sig att göra ett quiz samt datumet quizet 

skapats. Frågorna på ett quiz sparas undan i modellen QuizEntry. QuizEntry kopplas 

med hjälp av en främmandenyckel med det quiz som frågan tillhör. Detta skapades 
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för att göra dynamisk sparning av frågor möjligt, vilket leder till att så länge antalet 

frågor är inom de accepterade ramarna kan skaparen skapa exakta antalet frågor som 

önskas. Varje QuizEntry innehåller en fråga, tre svarsalternativ en användare ska välja 

mellan samt vilket av alternativen som är rätt. Hur detta ser ut för en användare ses i 

figur 21.  

 

 
figur 21: Exempel svara på quiz 

 

Article:  

Artikel modellen sparar information om en artikel skapad av en administratör. Dess 

attribut är id, title, date, description, subtitle och creator. En specifik artikel kan ha både 

en nedladdningsbar fil länkad med hjälp av ArticleLink-modellen och ett quiz länkad 

med hjälp av QuizLink-modellen. Vid händelse att en användare avklarat ett quiz 

länkat med en artikel används modellen ArticleScore. ArticleScore binder en specifik 

användare till en specifik artikel samt resultatet på det avklarade quizet. ArticleScore 

har ett extra steg för att förhindra fusk, genom att markera en artikel som påbörjad när 

quizet öppnas, och sedan markera som färdig när resultatet skickas in.   

 

File: 

File modellen sparar undan filvägen till en fil, vilket ligger sparad under en mapp med 

namnet “static media”. Detta innebär att en fil inte sparas i databasen, utan endast 

sökvägen till filen sparas. För att koppla en fil till en artikel används modellen 

ArticleLink.  
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4.3 API 

 

figur 22: Api-design 

 

Figur 22 visar funktioner i API:et. Den övergripande uppgiften av API:et är att vara ett 

gränssnitt mot databasen som uppfyller olika funktioner. Som även visas i figur 22 

kommunicerar webbservern endast med API:et då en autentisering av användare ska 

göras, annars kommunicerar klienten med API:et om att få eller spara specifik data, 

mer om APIer kan ses i kapitel 2.5.  

Den generella beskrivning av funktionerna finns beskrivet nedan men för en ordentligt 

dokumentation se Appendix. 

 

‘auth/’ :  

Autentiseringsanropet tar in ett användarnamn och ett lösenord via POST, kontrollerar 

om användaren finns och returnerar i så fall ett godkännande, en sessionsnyckel för 

kommandon till API:et och vilken roll användaren har i systemet. 

 

‘quiz/’ :  

Quiz-anropet tar två olika meddelandetyper, PUT och POST.  

PUT returnerar alla quiz i systemet. 
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POST tar in data, validerar den och skapar en ny quiz entry. Exakt vilken input data 

finns beskrivet i Appendixet. 

 

‘quiz/article/<id>/’ :  

Quiz beroende av artikel ID returnerar ett specifik quiz som är länkat till en artikel via 

ett ID. Meddelandetypen är GET. 

 

‘article/’ :  

Artikel-anropet tar två olika meddelandetyper, PUT och POST. 

PUT returnerar alla artiklar i systemet. 

POST tar in data, validerar den och skapar en ny artikel. Exakt vilken data finns 

beskrivet i Appendixet. 

 

‘article/<id>/’ :  

Returnerar en artikel beroende på ID. Returnerar även en länk till en eventuell fil på 

servern som är kopplad till artikeln. 

 

‘article/<id>/score/’ :  

Artikelpoäng-anropet tar två olika meddelandetyper, POST och PATCH. 

POST: initierar att ett quiz blivit startat, server tid sparas, input finns i appendix. 

PATCH: tar in svaren från ett quiz, lagrar den tid som gick åt för att göra klart quizen 

och antal rätta svar. Beskrivning för input finns i appendix. 

 

‘fileupload/’ :  

Fileupload-anropet tar två olika meddelandetyper, POST och PATCH. 

POST: Laddar upp en fil till servern. 

PATCH: Länkar en fil till en artikel. 

 

‘highscores/’ :  

Poäng tar endast emot ett PUT meddelande och returnerar poängen för alla 

användare. 

4.3.1 Säkerhet 

Som det beskrevs i kapitel 3.5.4 fanns det i grunden tre alternativ vid design av 

autentisering. Projektet har implementerat en sessions-autentisering vilket innebär att 

när en klient ansluter till webbservern kontaktar webbservern API:et genom ett “auth” 
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anrop, se figur 22. Om användaren autentiseras skickar API:et en sessionsnyckel som 

sedan används för API-anrop. Denna sessionsnyckel finns i minnet på webbservern 

och skickas till klienten så att anrop kan göras. När anropen utförs ska i princip alltid 

en “APISession” variabel skickas med under data, se Appendix. I projektets nuvarande 

stadie är alla funktioner på API:et låsta, men om utbyggnad skulle göras finns 

alternativ för att kunna låsa upp specifika funktioner vid behov. 

 

De indata som skickas till API:et kontroll-granskas, ifall data inte skulle stämma så 

kommer anropet att misslyckas och felmeddelande 406 skickas tillbaka till 

användaren. 

De saker som kontrolleras är: 

- Indatans längd 

- SQL injektion 

- Indata strukturen matchar den förväntade strukturen.  
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5. Resultat  

 

Detta kapitlet redogör för resultatet av projektet som utförts. Avsnitt 5.1 går igenom 

resultatet av projektet och jämför resultatet mot planeringen. Avsnitt 5.2 jämför 

resultatet mot existerande system.  

5.1 Jämförelse mot planering 

Produkten som utvecklats under den givna perioden stämmer till största grad bra 

överens med ideén av produkten som fanns vid start. Några av de saker som stämmer 

bra överens med designen, kraven och som uppdragsgivaren kommenterat positivt på 

är:  

- Snygg och bra användarhantering. 

- Användarroller och förhinder för personer utan rätt roll. 

- Webbsidans estetik. 

- Webbsidan håller en enkel design. 

- Skapa artiklar. 

- Skapa quiz. 

- Länka olika resurser t.ex. artiklar, quiz. 

- Filuppladdning 

- Enkelt att förstå och lämna in ett quiz. 

- Lagring av resultat när ett quiz gjorts. 

- Enkel dokumentation. 

- Serverbaserad tidtagning av quiz. 

- Licensfri mjukvara. 

 

Det finns dock några saker som kunde blivit implementerat ifall det fanns mer tid för 

utveckling i projektet. 

Några av de krav som ej blev avklarade var: 

- Flera olika sätt att kontrollera att en artikel har blivit läst. 

- Mäta deltagandet 

- Dokumentationen behöver utvidgas. 

- Bättre visuell representation av poängtavla. 
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Dessa saker skulle självklart behöva prioriteras mer ifall projektet skulle 

vidareutvecklas.  

 

Funktionalitet som implementerats men inte var ett krav: 

- Säkerhet, därav b.la. sessions autentisering på API, säkerhet vid start och 

avslutande av ett quiz, login validering gällande ett helt system, invärde-

validering för HTTP meddelanden och SQL-injections försvar. 

- API, lägger till ett extra steg när data ska lagras eller hämtas. Detta var med i 

planeringen men var inte ett krav från uppdragsgivaren. 

5.2 Jämförelse mot existerande system 

I produktens nuvarande stadie finns det inte direkt någon anledning att använda denna 

produkt istället för t.ex. Kahoot då den har fått betydligt mer resurser och tid än 

produkten som utvecklats i detta projekt. Kahoot liknar produkten som utvecklats i ett 

par aspekter: 

- Låta användaren skapa artiklar. 

- Låta användaren skapa quiz. 

- Låta användaren skapa andra implementationer av gamification. 

 

Kahoot har även möjlighet att dela sina skapade artiklar med quiz genom ett ID-

nummer som kan skickas till andra, vilket betyder att artiklar inte nödvändigtvis är låsta 

till ett specifikt kontor. Detta skapar ytterligare möjligheter som de system som 

utvecklats inte har möjligheter för just nu. 

 

Sättet detta projekt skiljer sig är att produkten som skapats bidrar med en egen 

plattform till varje enskilt kontor, där poängen för varje enskild anställd finns tillgänglig 

samt att en poängtavla för endast kontoret finns tillgänglig. Produkten har även en 

väldigt enkel design, delvis på grund av att det inte finns speciellt många funktioner 

än. 
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6. Slutsats 

Detta kapitel utvärderar projektet ur en mindre teknisk vy. Kapitlet fokuserar mer på 

vad vi som utvecklare lärt oss under projektets gång. Avsnitt 6.1 summerar hur 

projektet gått. Avsnitt 6.2 redogör arbetsprocessen i projektet. Vad författarna tyckt 

gått bra samt ej och vad som de har lärt sig under projektet förklaras i avsnitt 6.3. 

Avsnitt 6.4 diskuterar om projektet skulle göras igen. Avsnitt 6.5 ger förslag på 

vidareutveckling av systemet. Avsnitt 6.6 ger en sammanfattning för hur projektet har 

gått. 

6.1 Summering av projektet 

Projektet får räknas som lyckat, eftersom vi hunnit med det mesta vi tänkt under 

projektets gång. I starten av projektet hade vi en del kommunikationsproblem med 

Telia då handledarna hade fullspäckade scheman, vilket ledde till att det ibland tog tid 

att få svar på frågor vi hade. Efter några veckor in på projektet fick vi möjlighet att sitta 

på Telias Control Center i Karlstad, vilket löste problemet med kommunikationen med 

handledarna. Under tiden som vi satt på Telia var det väldigt lätt att få svar på 

funderingar och frågor som dykt upp, och kontaktpersonerna kom även regelbundet 

förbi för lägesuppdateringar. Under tiden på Telia fick vi tillgång till två handledare som 

båda var engagerade i projektet. Under projektets gång hade vi ett flertal 

demonstrationer för handledarna på Telia, och har överlag fått positiv feedback. 

 

Både vi som utvecklare och kontaktpersonerna på Telia hade gärna kommit längre 

med projektet, men vi valde att fokusera på att få grundfunktionaliteten stabil. 

Anledningen till att vi valde att utveckla annat istället för att fortsätta med ny 

funktionalitet var att vi ville utmana oss själva och utveckla något vi tidigare inte gjort i 

studierna eller på fritiden. Vi pratade med handledarna om våra prioriteringar och fick 

upplägget godkänt. 

 

Det var viktigt att ha ordentligt kommunikation med uppdragsgivaren, ofta var 

uppdragsgivaren iväg på annat och hade inte möjlighet att svara på frågor angående 

utvecklingen. Inte heller fanns det en fullständig vision av projektet, det var ibland för 
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fria tyglar då vi fick välja vad vi skulle göra och kunde lätt snöa in oss på en perfekt 

teknisk produkt istället för att faktiskt ge uppdragsgivaren värde. 

  

6.2 Arbetssätt 

Vid projektstart var det tänkt att vi efter en färdig grund för webblösningen skulle köra 

utvecklingen med arbetssättet SCRUM, då det var någonting båda testat under 

utbildningen tack vare kursen Software Engineering. Efter några veckor in på 

utvecklingen insåg vi att vi inte behövde använda SCRUM då utvecklingen enligt oss 

fungerade bra ändå eftersom vi endast var två utvecklare. Under hela projektets gång, 

med undantag några få dagar, har vi suttit tillsammans med utvecklingen och på så 

sätt synkat arbetet så att vi hade en tydlig bild på vad den andre utvecklaren arbetade 

med. Vi har dock jobbat efter en backlog som blev uppdaterad kontinuerligt under 

projektets gång. En backlog är någonting som vi skulle rekommendera för alla som 

ska göra ett liknande projekt. Vi har i detta projekt uppdaterat vår backlog kontinuerligt 

och har då tagit bort de delar som vi ansett vara klara. Vi ångrar att vi inte sparade 

undan även klara uppgifter i vår backlog, att ha kvar alla tasks skulle ha varit en bra 

måttstock på vad vi gjort och skulle ha hjälpt för att få en bättre syn på vad vi gjort för 

att få större tasks klara. 

 

‘Största anledningen till att vi inte valde SCRUM var att vi under större delen av 

projektet hade fria tyglar att utveckla det som vi ville, därför har vissa tasks på 

projektets backlog varit svåra att veta hur dem skulle utvecklas. Vi har under tiden vi 

suttit med ett uppgift testat många olika metoder och sätt att implementera denna, när 

någon av utvecklarna var klar kontrollerade vi så att lösningen var bra nog och att 

båda utvecklarna var nöjda. Om någon av utvecklarna inte varit helt nöjd har vi 

diskuterat vad som skulle behöva finslipas och anpassat lösningen efter dessa 

synpunkter. 

 

Om det skulle finnas en tydligare bild på hur systemet önskas byggas skulle vi jobbat 

med SCRUM. Om projektet utvecklats av mer än två personer hade det också varit 

viktigare att försöka strukturera arbetet tydligare.  
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6.3 Framgångar och motgångar 

Detta korta avsnitt redogör vad vi som utvecklare tycker har gått bra under 

utvecklingen, samt de delarna som gått mindre bra och vad vi kunde ha gjort 

annorlunda. 

6.3.1 Vad som gått bra 

Projektet har gått bra hela vägen igenom. Kommunikationen författarna emellan har 

sedan start fungerat mycket bra, och båda har fått lägga fram förslag och tankar utan 

att några konflikter uppstått. Det har även varit till stor hjälp att jobba två stycken i detta 

projekt, då vi haft möjlighet att diskutera vissa problem direkt med varandra. Om någon 

av utvecklarna fastnat i utvecklingen har det även hjälpt att få tankar och idéer från 

den andre utvecklaren.  

6.3.2 Vad som gått mindre bra 

Utvecklingen av produkten har under större delen av tiden gått utmärkt. Det enda vi är 

lite missnöjda med är att vi inte hade tid nog att lägga upp programmet så att fler 

användare än oss som utvecklare kunde testa det.  

 

Två saker vi kunde gjort bättre är att skriva någon slags dagbok över vad vi jobbat 

med. En dagbok skulle underlätta skrivandet av månadsrapporterna. En dagbok skulle 

även varit bra att ha till uppsatsskrivandet, eftersom med hjälp av en dagbok skulle vi 

kunna se vad som skett med utvecklingen vid alla tidpunkter under projektets gång.  

 

Rapportskrivandet har gått bra när skrivandet väl skedde, det hade dock underlättat 

rapportskrivandet om vi skrivit mer kontinuerligt. Vissa veckor under projektet skrev vi 

inte någonting på rapporten, vilket gjort att vi behövde lägga tid på att fundera ut vad 

vi faktiskt gjort innan skrivandet kunde börja.  

 

Om vi skulle göra ett liknande projekt igen skulle vi antingen lägga undan någon timme 

per dag för rapportskrivande, eller skriva en dagbok. Det är någonting vi även skulle 

tipsa andra om att göra. 
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6.3.3 Vad vi lärt oss 

Under projektets gång har vi fått lära oss en hel del om utveckling av webblösningar. 

Vissa områden var helt nya, men vi har även fått fördjupa oss i områden vi lärt oss i 

tidigare projekt och kurser. I tidigare kurser har vi fått lära oss kort om HTML, Python, 

Django och databashantering. Dessa kunskaper har vi använt oss flitigt av, och känner 

att de under projektets gång har fördjupats en hel del. Det tillkom under tiden en hel 

del nya tekniker vi inte haft mycket kontakt med tidigare, exempelvis jQuery, vilket varit 

en nyttig lärdom. 

 

Vi har under projektets gång också lärt oss mer om att jobba mot “kund”. Genom alla 

demonstrationer och möten har vi fått någorlunda lärdom om vad som varit uppskattat 

och vad vi behövde ändra på. Eftersom det var en önskan och vision som 

kunden/kontaktpersonen hade på projektet har vi lärt oss att det var viktigt att lyssna 

på önskemålen och tipsen som läggs fram under möten och demonstrationer. Vi har 

även lärt oss hur vi ska tolka önskemål och tips från kund. Vi tycker att detta gått bra 

sedan projektstart eftersom Telia varit väldigt samarbetsvilliga. Efter att ha jobbat en 

del på projektet blev vi säkrare på vår sak och kunde själva komma med mer konkreta 

förslag, vilket vi tror var uppskattat från handledarna. 

6.4 Om projektet skulle göras igen 

Skulle projektet göras igen skulle API skippas eftersom projektet var tänkt att köras 

lokalt på ett kontor för max 100 personer, därav var det onödigt att bygga något för att 

kunna utöka antalet max-användare och möjlighet för att lägga tjänsten på ett flertal 

plattformar, speciell givet den relativt korta utvecklingsperioden. Att bygga ett API 

gjorde processen betydligt längre då varje gång som data skulle skickas eller lagras 

var det tvunget att ske genom AJAX istället för via webbservern. Hade data-utbytning, 

inloggning, validering och databas-anrop allt skett genom den huvudsakliga 

webbservern kunde mängden nytta för uppdragsgivaren ökat kraftigt givet den korta 

tiden för utveckling.  

 

Ifall produkten inte byggts med ett API skulle även de saker som inte blivit klara enligt 

kraven med största sannolikhet hunnits med. Det är som sagt viktigt att avgöra ifall ett 

API ska byggas eller inte, generellt är det en bra princip, men för mindre program med 
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lågt antal användare och kort utvecklingstid kan det vara viktigare att fokusera på 

annat. 

 

Säkerheten var dock inget vi ansåg borde bortprioriteras, det var både användbart och 

lärorikt att bygga en produkt som måste vara relativt säker och robust. Även om det 

inte frågades specifikt om att produkten skulle vara säker och robust var det något 

som var väldigt användbart och lärorikt att ha implementerat. Säkerhet bör alltså vara 

ett krav som produkten ska uppfylla. 

6.5 Vidareutveckling 

Eftersom vi under projektets gång som nämnt ovan fokuserat på en fungerande 

grundfunktionalitet har vi endast implementerat quiz som alternativ att mäta 

användaren deltagande. Om vi fått mer tid på oss hade vi försökt lägga till diverse 

olika tekniker för att mäta användarens kunskap. Med fler tekniker skulle programmet 

bli mer varierande, vilket vi anser skulle sätta ytterligare en prägel av gamification över 

programmet. Genom att göra webbsidan mer varierande anser vi även att det skulle 

bli mer spännande för de anställda.  

Exempel på vidareutveckling vi skulle fokusera på: 

● Sant/falsk för ett påstående 

● Bildmöjligheter (välj rätt bild) 

● Utveckla skapandet av artiklar, exempelvis lägga till möjlighet att ha bilder.  

Vi skulle gärna lagt upp programmet “live” för att få återkoppling från användare annat 

än oss själva och handledarna.  

 

Om projektet skulle göras om skulle bredare kompetens behövas, de som initialt gjort 

projektet har bakgrund av att vara juniora fullstack-utvecklare (jobbar både front-end 

och back-end). Detta gjorde att vi saknade djupare kunskap om front-end då det var 

en svag punkt. Skulle projektet göras igen skulle en bredare kunskap, speciellt inom 

front-end behövas. 
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6.6 Sammanfattning 

Projektet får anses vara lyckat då vi har åstadkom målen som sattes upp i början på 

projektet. Både vi som utvecklare och handledarna på Telia hade vissa idéer om 

nästkommande steg i processen, men i brist på tid valde vi att inte fortsätta 

utvecklingen efter att grundfunktionaliteten var klar. Vi är ganska nöjda med resultatet 

av projektet och tycker att vi lyckats bra med målen vi hade. Vi har genom projektet 

lärt oss mer om hur gamification kan användas för att göra webblösningar mer lekfulla, 

vilket vi också tycker vi åstadkommit relativt bra. Webblösningen är dock inte en färdig 

produkt och skulle behöva vidareutvecklas en del för att kunna konkurrera mer med 

andra liknande system.  

 

Med tiden vi hade under projektet är vi som utvecklare nöjda med vad vi lyckades 

med. Vi ser stor potential i projektet och ser även stor potential till att liknande system 

skulle kunna bli mycket lyckade med en gnutta mer gamification. 
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Appendix 

URL struktur 

‘auth/’ : authenticate a new API session. 

‘quiz/’ : Get all quizzes or create a new. 

‘quiz/article/<id>/’ : Get a quiz by article ID. 

‘article/’ : Get all articles or create a new. 

‘article/<id>/’ : Get a specific article by ID. 

‘article/<id>/score/’ : Get and set score for a specific article. 

‘fileupload/’ : Upload a file to the API. 

‘highscores/’ : Get all highscores. 

 

API dokumentation 

Authenticate 

The auth call works by checking if a specific user exists on the API by username and 

password, if it does it returns a API session key and the role of the user. 

● URL 

‘auth/’ 

● Method: 
POST 

● Data Params 

The basic auth parameters should be: 

Username : some username 

Password : some password 

● Success Response: 

○ Code: 200 

 Content: { APISession : sessionkey, Role : some role} 

● Error Response: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

● Sample Call: 

 

requests.post(APIaddr + 'auth/', auth=(username, password)) 
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Quiz 

The quiz call returns either returns all quizzes or appends a new quiz depending on 

the method type. A PUT request returns the quizzes while POST creates a new one. 
● URL 

‘quiz/’ 

● Method: 
PUT|POST 

● Data Params PUT 

○ Content: { APISession : session key } 

● Success Response PUT: 

○ Code: 200 OK 

Content: all quiz objects with respective attributes. 

● Error Response PUT: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

● Data Params POST 

○ Content: { APISession : session key, Quizname : some quiz name, 
Description : some description, Creator : creator name, 

Quiztimer : some time} 

In content the information regarding quiz entries should also 

be included. This is formatted in this way: 

{ 0 : question, 1 : answer A, 2 : answer B, 3 : answer C, 4 : 

correct answer } 

multiple quiz entries is stored the same way by just 

incrementing the integer. Like this: 

{ 5 : question, 6 : answer A, 7 : answer B, 8 : answer C, 9 : 

correct answer } 

This is possible up until 20 quiz entries. 

● Success Response POST: 

○ Code: 201 CREATED 

Content: { ‘created’ } 

● Error Response POST: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

○ Code: 406 NOT_ACCEPTABLE 

Content: { error : "Invalid Input" } 

● Sample Call PUT: 
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$.ajax({ url: APIUrl + "quiz/", 

type: "PUT", 

dataType: "json", 

data:{'APISession' : "{{APISession|safe}}"} 

}).then()... 

 
● Sample Call POST: 

 

      submitData['Quizname'] = $('#quizTitle').val(); 

      submitData['Description'] = quillDescription.container.innerHTML; 

      submitData['Quiztimer'] = $('#quizTimer').val(); 

      submitData['Creator'] = "{{ me }}"; 

      for(i=0; i<quizEntryArray.length;i++) 

            submitData[i] = quizEntryArray[i]; 

      submitData['APISession'] = "{{APISession|safe}}"; 

      var request = $.ajax({ 

            url: APIUrl + "quiz/", 

            type: "POST", 

            data: submitData, 

      }); 

 

Quiz by article ID 

The quiz by article ID returns a specific quiz that's linked to a specific article ID 

● URL 

‘quiz/article/<ID>/’ 

● Method: 
GET 

● URL Params 

Required: 
id=[integer] 

This id will be used to find a article 

● Data Params 

○ Content: { APISession : session key } 

● Success Response: 
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○ Code: 200 OK 

Content: a quiz object with respective attributes and all quiz 
entries linked to that quiz. 

{ quiz : a quiz, quizentry : all quizentries 

● Error Response: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

● Notes: 

If the ID is invalid it will return 200 OK but with no data. 

● Sample Call GET: 

 

$.ajax({ url: APIUrl + "quiz/article/{{ID}}/", 

      dataType: "json", 

      data:{'APISession' : "{{APISession|safe}}"} 

}).then()... 

 

Article 

The article call returns either returns all articles or appends a new article depending 

on the method type. A PUT request returns the articles while POST creates a new 

one. 
● URL 

‘article/’ 

● Method: 
PUT|POST 

● Data Params PUT 

○ Content: { APISession : session key } 

● Success Response PUT: 

○ Code: 200 OK 

Content: all article objects with respective attributes ordered 
by date created. 

● Error Response PUT: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

● Data Params POST 

○ Content: { APISession : session key, 

ArticleQuiz: quiz ID, 

ArticleTitle: some title, 

Creator : creator name, 
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ArticleDescription: some long description, 

ArticleShortDescription : some short description} 

● Success Response POST: 

○ Code: 201 CREATED 

Content: { ID of created article } 

● Error Response POST: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

○ Code: 406 NOT_ACCEPTABLE 

Content: { error : "Invalid Input" } 

● Sample Call PUT: 

$.ajax({ url: APIUrl + "quiz/", 

      Type: "PUT", 

      dataType: "json", 

      data:{'APISession' : "{{APISession|safe}}"} 

}).then()... 

●  
Sample Call POST: 

var request = $.ajax({ url: APIUrl + "article/", 

      type: "POST", 

      data: { 'ArticleTitle' : $('#articleTitle').val(), 

      'ArticleDescription' : articleDescription.container.innerHTML, 

      'ArticleShortDescription': $('#shortArticleDescription').val(), 

      'ArticleQuiz' : $('select#quizSelection option:selected').val(), 

      'Creator' : "{{ me }}", 

      'APISession' : "{{APISession|safe}}"}  

}); 

 

Article by ID 

The article by ID returns a specific article that's linked to a specific ID and an 

potential link to a file stored on the server. 
● URL 

‘article/<ID>/’ 

● Method: 
GET 
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● URL Params 

Required: 
id=[integer] 

This id will be used to find a article 

● Data Params 

○ Content: { APISession : session key , User : user } 

● Success Response: 

○ Code: 200 OK 

Content: { article : a article, filepath : path to related 
files, done : true or false } 

● Error Response: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

○ Code: 406 NOT_ACCEPTABLE 

Content: { error : "Invalid Input" } 

● Notes: 

If there is a file linked to the article the path to it will be returned in the 

dictionary under filepath, if the user that wants to get the quiz has already 

done it, a variable displaying true or false will be returned. 

● Sample Call GET: 

 

$.ajax({ url: APIUrl + "article/{{ ID }}/", 

      dataType: "json", 

      data:{'User': "{{ me }}" , 'APISession' : "{{APISession|safe}}"} 

}).then()... 

 

Article scores 

The article scores call has the methods POST and PATCH, POST should be called 

when a user is starting a quiz, this will record the time and set the score to 0. A 

PATCH call should be made once the quiz is finished, using the time on the server if 

the time allowed has been breached score will remain 0 but be classified as done. 
● URL 

‘article/<ID>/score/’ 

● Method: 
POST|PATCH 

● URL Params 

Required: 
id=[integer] 
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This id will be used to find a article 

● Data Params POST: 

○ Content: { APISession : session key , Creator : some name} 

● Success Response POST: 

○ Code: 200 OK 

Content: { Quiz started } 

● Error Response POST: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

○ Code: 405 METHOD_NOT_ALLOWED 

Content: { error : "Already done quiz" } 

○ Code: 406 NOT_ACCEPTABLE 

Content: { error : "Invalid Input" } 

● Data Params PATCH: 

○ Content: { APISession : session key, Creator : creator name } 

In content the information regarding quiz answers should also 

be included. This is formatted in this way: 

{ 0 : answer1, 1 : answer2, 2 : answer3} 

multiple quiz entries is stored the same way by just 

incrementing the integer to a max of 20. 

● Success Response PATCH: 

○ Code: 200 OK 

Content: { ‘timeout’ } 

○ Code: 201 CREATED 

Content: { ‘created’ } 

● Error Response PATCH: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

○ Code: 406 NOT_ACCEPTABLE 

Content: { error : "Invalid Input" } 

● Notes: 

Since the score is calculated and stored it could also perhaps be returned to 

the user. 

● Sample Call POST: 
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$.ajax({ url: APIUrl + "article/{{ID}}/score/", 

      type : "POST", 

      dataType: "json", 

      data:{'APISession' : "{{APISession|safe}}" , 

      'Creator' : "{{ me }}" } 

}).then()... 

 
● Sample Call PATCH: 

submitData['Creator'] = "{{ me }}"; 

submitData['APISession'] = "{{APISession|safe}}"; 

for(i=0; i<len;i++) 

submitData[i] =                                       

$('input[name=QuizAlternative]:checked', 

'#quizQuestion'+i.toString()).val(); 

 
var request = $.ajax({ 

url: APIUrl + "article/{{ID}}/score/", 

type: "PATCH", 

crossDomain: true, 

data: submitData, 

}).then()... 

 

Fileupload 

The fileupload call has the methods POST and PATCH, POST should be called 

when a user is uploading a file, this will store the file on the API. A PATCH call 

should be made once the fileupload is finished, this will link the just uploaded file to a 

article. 

● URL 

‘fileupload/’ 

● Method: 
POST|PATCH 

● URL Params 

None 

● Data Params POST: 
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○ Content: { a file upload } 

● Success Response POST: 

○ Code: 201 CREATED 

Content: { file data } 

● Error Response POST: 

○ Code: 400 BAD_REQUEST 

 Content: { auto generated fileupload errors } 

● Data Params PATCH: 

○ Content: { APISession : session key, FileID : some file ID, 
ArticleID : some article ID} 

● Success Response PATCH: 

○ Code: 201 CREATED 

Content: { ‘created’ } 

● Error Response PATCH: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

○ Code: 406 NOT_ACCEPTABLE 

Content: { error : "Invalid Input" } 

● Sample Call POST: 

uploadObj = $("#fileuploader").uploadFile({ 

          allowedTypes:"jpg,txt,pdf,docx", 

          url:APIUrl + "fileupload/", 

          autoSubmit:false, 

          fileName:"myfile", 

          maxFileCount:1} 

}); 

uploadObj.StartUpload(); 

 
● Sample Call PATCH: 
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var responses = uploadObj.getResponses(); 

$.ajax({ 

url: APIUrl + "fileupload/", 

type: "PATCH", 

data : {'ArticleID':articleID, 

'FileID': responses[0].id, 

'APISession' : "{{APISession|safe}}"} 

}).then()... 

 

Highscores 

Get the scores for all users in the API 
● URL 

‘highscores/’ 

● Method: 
GET 

● URL Params 

None 

● Data Params 

○ Content: { APISession : session key } 

● Success Response: 

○ Code: 200 OK 

Content: The total score for each user in the API. 

● Error Response: 

○ Code: 401 UNAUTHORIZED 

 Content: { error : "You are not authorized" } 

● Sample Call GET: 

 

$.ajax({ url: APIUrl + "highscores/", 

      dataType: "json", 

      data:{'APISession' : "{{APISession|safe}}"} 

}).then()... 

 


